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NOTA INTRODUTÓRIA 
  
 Muitas linhas do cristianismo se desviaram da ortodoxia  das Escrituras  e pregam ‘outro’  
Evangelho que nada tem a ver com Jesus,  mesmo que usem a Bíblia para fundamentar suas 
crenças. Geralmente seguem um líder que disse ter tido  revelações e visões, escreveu um livro 
básico  acatado como a Bíblia.   Exceto a  Nova Era  e  a Igreja Messiânica que têm suas 
origens em filosofias orientais. Segue um resumo das linhas centrais de cada uma delas. 
  

01   NOVA ERA, afinal...do que se trata ? 
Explica Lauro Trevisan no livro Aquarius, a Nova Era chegou 

 
IDEOLOGIA: os adeptos a Nova era dizem que  o mundo passou por muitas fases , ocorrendo 
mudanças significativas a cada 2 mil anos : 
                                                                                     no link BUSCA ver artigo: O FIM I  
Infantil _ logo no início, o homem estava completamente voltado para o mundo exterior, como 
uma criança, conhecendo tudo o que a cerca, aprendendo como tudo funciona. 
              Foi chamada a era do Touro_ caracterizada pelo surgimento da História [= pós escrita ]  
               e de povos conquistadores como os assírios e babilônios.  
Adolescência _ é a era dos sonhos, cujas aspirações são maiores do que suas realizações. Foi             
                          chamada a era do Carneiro_ ocasião em que surgiu o povo de Israel, quando  
                            ocorreu o episódio do bezerro de ouro  
Mocidade _ tempo de pleno vigor, início de grandes realizações.  
                     Chamada a era de Peixes, coincidiu com o advento do cristianismo.  
Maturidade _ é a fase atual, iniciada com o advento do novo Milênio, 2.001 
                        Chamada de era de Aquário, apregoa a divindade do homem. 

“serei como Deus “ Gn 3.5 
“É a descoberta de um Poder Infinito e de uma Sabedoria Infinita, no âmago da criatura 
humana. ou seja, o homem é um ser divinizado”  

[pg 22, Aquárius, a Nova Era chegou ] 
 
Deus cria. O diabo copia, degenera, deturpa com “capa” atrativa 
Misturar a verdade com meias verdades e completa mentira, Gn 3.1-5 

é característica do diabo ! 
 
Ao cristão, a História da Humanidade divide-se em 3 fases de 2 mil anos 
a) 2.000 anos  
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De Adão , Gn 3.15 promessa do *Descendente  
a Abraão, Gn 12 e 15 promessa do descendente e  
de bênção a todas as nações.  

Definida a Linhagem da Promessa.  
b) 2.000anos  
De Abraão a Davi, 1.000 anos, promessa de reino eterno,  

Defina a Linhagem Real 2Sm 7.16 
até Jesus,mais 1.000 anos,a vinda do Descendente Gl 4.4 

c) 2.000 anos  
A partir de Jesus é o tempo da Igreja:  
os filhos de Deus são o templo do Espírito Santo._ 

Ef Jo Ts  
Definida a Linhagem Celestial Jo 1.12 
Retirada a Igreja junto com o Espírito Santo, 

Manifesta-se o anticristo_ reino mundial sob o diabo  
3 ½ anos de aparente paz e prosperidade 
3 ½ anos desmascarada a malignidade 
Trindade diabólica_ Ap  
Anticristo, Besta e Falso profeta 

• No final desses sete anos, Jesus vem para: 
a) julgar as nações 
b) prender o diabo 
c) implantar reino de justiça e paz, com cetro de ferro, .......  

d)1.000 anos 
Milênio _ Reino mundial sob Jesus Sl 2, Ap 19.11-16, 20.6 

era de justiça e paz = sem guerras.  
 

De quem é a idéia, quem falou disso, primeiro ? 
No caso, quem é o plagiador ? 

LÍDER  
O “cristo” pregado pela Nova Era nada mais é do que o anticristo da Bíblia, 
anunciado desde o primeiro século _ 1 Jo 2.18, 4.3, 2 Jo 7,  
Anti _ prefixo grego, significa contra, oposto a [ oponente]  
mas também pode significar em lugar de, substituto.  
* Como não pôde ocupar o trono de Deus no céu. o diabo realizará seu sonho de ocupar o 
lugar de Deus, na Terra: controle absoluto de todos os homens  
* Subverterá o falso cristianismo,- unindo todas as religiões como seu líder,  
- fingindo ser o cristo 

Bem característico da personalidade do diabo, antiga serpente, 
Is 14, Ez 28, Gn 3.5 Ap 20.2 

• Na Bíblia, esse líder mundial tem vários TÍTULOS: 
i) anticristo 1 Jo 2.18, 4.3, 2 Jo 7 
ii) Homem do pecado, filho da perdição, o iníquo _ 2 Ts 2.3,8 e  
iii) Besta,666 _ Ap 13.1-3, 18  

 
- Na Nova Era será chamado Lord Maitreya, também conhecido como Avatar 
 
PLANO  
Pretende controlar o mundo através de conspiração chamada aquariana 
 
ALVOS  
1- Nova ordem política e social 
2- Nova religião mundial : renascimento da religião de mistério da Babilônia 
i) implantadas por governo mundial centralizado  
ii) Sob a liderança de seu messias, o Lord Maitreya  
iii) Quando será aplicado o número 666 e estabelecida a nova religião.  
3- Espíritos cósmicos...i) irão ajudar a inaugurar a Nova Era  
ii) aclamar esse homem-deus como o Mestre do Mundo  
Obs: eles dizem que: quem não aceitar o novo Líder, pessoas antagônicas a esse movimento, 
serão retiradas de forma sobrenatural [de certa forma, eles pregam o arrebatamento: os 
cristãos, selados com o Espírito Santo que detém o aparecimento do iníquo, serão retirados 
quando Jesus vier nas nuvens ] 

................................... 
- SLOGAN _ paz mundial, amor e união.  
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- Seu ensino terá abrangência mundial  
- Será demonstrado que Jesus não era o Cristo  
- Todas as religiões serão integradas em um mesmo sistema filosófico – religioso.  
- Princípios cristãos serão desacreditados e eliminados.  
- As crianças serão *seduzidas nas escolas para promover a Nova Era.  

*suas mentes já estão sendo marcadas por métodos subliminares através  
dos meios de comunicação e computadores, especialmente os jogos 

- A humanidade será levada a crer que o homem é “deus “ 
- Ciência e religião serão unificadas  
- Todos os que resistirem a esse plano serão eliminados. 
“ que vieram da grande tribulação...” Ap ......  

•  
PREPARATIVOS EVIDENTES  
* Assim como na plenitude do tempo os Impérios Grego e Romano serviram de preparativo para 
o cenário adequado à vinda de Jesus, unificando a língua e o pensamento filosófico [ gregos] e 
eliminando fronteiras_ unificando o mundo civilizado sob a PAX ROMANA,  
* Assim, hoje, esse movimento de globalização viabiliza controle unificado mundial centralizado 
prenunciando e preparando a implantação da Nova Era.  

 
* A invocação que Cristo possa voltar à Terra, não se trata de Jesus  
-Todas as religiões esperam uma manifestação de seus líderes: 
a) cristãos, esperam a 2a vinda de Jesus,  
b) judeus esperam o Messias,  
c) budistas esperam o 5o Buda,  
d) muçulmanos esperam o Mahdi, 
e) hindus esperam o Krishna .  
* Esse líder mundial virá ao encontro das expectativas de todos, apresentando-se como o 
Grande Ensinador que vem para ajudar à humanidade, inspirá-la, e não vem para julgar [ não 
tem direito, mesmo !]  
* Segundo se prega há cerca de 20 anos, ele já está entre os homens, aguardando o momento 
certo de se manifestar. Benjamim Creme, em 03 de maio de 1.982, fez sua mais feroz tentativa 
ser reconhecido mundialmente como precursor desse “cristo” como João Batista o foi de Jesus, 
publicando manchetes em vários jornais do mundo inteiro, e que foi publicada pelo jornal O 
Globo, no Brasil  

 
SUA MENSAGEM :vem para ensinar a viver em paz, como irmãos, de modo  
muito simples_ é preciso apenas aceitar compartilhar  
SEU APELO: a insatisfação com o estado das coisas no mundo_ desigualdade  
social, violência “quando disserem há paz e segurança, 
então lhes sobrevirá repentina destruição” _ 1Ts 5.3 
 
COMO SE MANIFESTARÁ 

i) Já existe entre nós, é conhecido apenas por uns poucos discípulos, ninguém sabe quem 
é, nem onde está. 

ii) Irá se manifestar mundialmente através dos meios de comunicação_ rádio, TV, 
Internet_ sua imagem será vista através da TV e Internet , ao mesmo tempo, em 
todas as partes do mundo .  

iii) Sua mensagem será transmitida, telepáticamente, ao interior de cada pessoa, sendo ouvido 
por todos em sua própria língua.  
A partir desse momento, terá início a construção de um mundo novo.  

 
LÍDERES MUNDIAIS  
Nova Era engloba um pouco de tudo o que diz respeito às coisas espirituais, tais como 
misticismo, paranormalidade, filosofias, religiões, ocultismo e até técnicas de psicologia indutiva.  
Helen P Blavatsky _ Funda a Sociedade Teosófica, em N York, em 1.875 Morre em 1.891. Seus 
escritos englobam variações de ocultismo, clarividência, astrologia, hipnose, ioga, seres extra 
terrestres, etc.  
Alice A Bailey _ [ 1.880- 1949] “Estabeleceu o verdadeiro alicerce do movimento Nova era”extr ) 
Sendo considerada por muitos como sua sacerdotisa 
Foi a 3a presidente da Sociedade Teosófica” 
Marilyn Ferguson _ viaja pelo mundo fazendo palestras sobre o funcionamento do cérebro. 
Publicou vários livros, entre os quais _ Revolução Aquariana em 1.980 
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Benjamim Creme _ nascido na Escócia em 1.922 absorveu o ensino de muitos escritores 
adeptos da Nova Era. Tentou se fazer aceito mundialmente como precursor do novo “messias” 
Diz receber mensagens telepáticas desde 1.959. 
Dedica-se a fazer contato com “irmãos “extraterrestres.  
David Splanger _ considerado profeta da Novas Era. Tem dois livros muito influentes. 
“Revelação_ o nascimento de uma nova era” e  
“Reflexões sobre o Cristo” 
Shirley MacLaine _ um fenômeno ! Escreveu seis livros, campeões de vendas, acredita em tudo 
o que diz respeito a ~coisas espiritualistas. Está construindo um retiro, na Califórnia, chamado 
Vila Uriel_ onde se poderá escolher_ meditar, regredir a vidas passadas ou obter a cura através 
de sons e cores.  
 
LÍDERES NO BRASIL  
- Carmem Lúcia Balhestero _ seu guia é Saint Germain, figura misteriosa , espiritual. Fundou a 
Sociedade Pax Universal 
- Lauro Trevisan _ padre, autor de mutios livros. 
- Luiz Antonio Gasparetto _ médium, psicólogo e artista plástico sob possessão.  
- Mirna Grizich _ guru dos cristais desde 1.980, estudou na Califórnia Medicina alternativa 
- Paulo Coelho _ iniciou estudos sobre ocultismo em 1.970. Dizem ser bruxo.  
“Percorreu a pé a rota medieval de Santiago de Compostella” extr 

Depois, escreveu vários livros.  
 
CONCLUSÃO : a Nova Era é apenas a manifestação do que a Bíblia, há muito tempo, já 
preveniu que aconteceria e tem muito mais coisas para acontecer de acordo com o livro de 
Daniel e Apocalipse, que só iremos identificando à medida em que forem acontecendo.  
 
Aos cristãos, compete pregar o Evangelho e estar prontos para o soar da última trombeta 
quando seremos levados a encontrar Jesus nos ares, para estar com Ele, para sempre.  
 
POR QUE E COMO ISSO ACONTECERÁ ?  
A Bíblia explica_ “porque não receberam o amor da Verdade para se salvarem, por isso Deus 
lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira”  

2 Ts 2.10-11 
 

Se quer, mesmo, saber a Verdade, leia a Bíblia. 
1Ts 1.10. 4.13-18, 2 Ts 2.2-12 Ap e Dn 

 
VERSOS BÍBLICOS ESCLARECEM QUANTO AO PENSAMENTO DA NOVA ERA  
 
Contradições _ Mt 22.1-14, 24.35, 25.1-13 Mc 5.1-12 
 
Cristo, uma energia _ Mt 16.16-18, 24.23-24 
 
Divinização do homem _ Gn 3.1-5, 3.22, Mt 5.13, 6.6, 7.24-27 
 
Ecumenismo _ Mt 22.37-39 
 
Feitiçaria _ 1 Sm 15. 22-23 
 
Ioga _ Mt 11.29 
 
Meditação transcendental _ Sl. 1.2, 46.10  
 
Misticismo _ Mt 2.1-12 
 
Óvnis _ afirmações Ex 1.5-28 
 
Parábolas são esotéricas ? Mt 13.10-11 
 
Perversão sexual _ Gn 19.5-8 
 
Entre outros assuntos , instruindo o homem sobre a Verdade em relação às coisas espirituais. #  
MAS_ MUITAS COISAS AINDA ESTÃO POR VIR ... FIM NOVA ERA-1 
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02    IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL  
 
Pelo nome, pode ser confundida com igrejas evangélicas cuja fé é fundamentada na Bíblia.  

Fundador: Mokiti Okada, nascido a 23 de dezembro de 1881 em Assakussa, Tóquio. Aos 45 
anos, em dezembro de 1926, teve uma experiência mística. Em 15 de junho de 1931 teve uma 
iluminação divina. Em agosto de 1947 a igreja Messiânica foi reconhecida oficialmente no Japão. 
Faleceu em 10 de fevereiro de 1955. 

Yoshi Okada, a esposa, assumiu a liderança até falecer. Itsuki Okada, filha do casal, assume a 
liderança, é a presidente até hoje (negócio de família). 

No Brasil: fundada em S Paulo, em julho de 1965. Atualmente, conta com mais de cem Casas 
de Difusão em várias cidades do país. 

Razão social: 

• Inicial: até 1.950 denominada Nipon Kannon Kydan [Igreja Kannon do Japão]  
• Depois, houve várias alterações de nomes, até se chamou Empresa Construtora de um 

Novo Mundo (podia confundir-se com empresa de Construção).  
• Atualmente é conhecida como Sekai Kyusei-Kyo - Igreja Messiânica Mundial / sigla 

IMM 
Obs.: Pelo nome, pode ser confundida com igrejas evangélicas. Mas não é!  

O QUE A BÍBLIA DIZ... o Senhor é o Único Deus 

A única pessoa autorizada a representá-lO na terra é o Messias, identificado por nascimento 
virginal: “Eis que... virgem conceberá e dará à luz um filho e será seu nome Emanuel” Is 7.14. 
Citado em Mt 1.21. Segue tradução do nome: “Deus conosco' [anúncio da nascimento de Jesus 
a José]. 

Origem: experiência mística (dez /1926 com 45 anos) quando, afirma ele, atingiu o estado de 
Kenshinjitsu: conhecimento total da verdade de todas as coisas, dos fenômenos do Universo e 
do homem 

O QUE A BÍBLIA DIZ... Em Jesus 'todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão 
ocultos'; 'nEle habita corporalmente toda a plenitude da Divindade' Cl 2.3, 9 (ler 2.8). 

Fundação da seita: iluminação divina em 15 junho 1931 , no alto do monte Nokoguiri. Chama a 
si a tarefa de promover o progresso em todas as áreas da atividade humana de modo que haja 
teoria associada à prática para a redenção total do homem. 

O QUE A BíBLIA DIZ ... 'a redenção de sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam 
antes' Sl 49.8; 'nenhum deles pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele' Sl 49.7 

O que ele diz de si mesmo: REINVIDICA SER O MESSIAS. Alega vocação divina [de qual 
deus?]. Diz que só houve um outro, o Cristo [apost de iniciação, pg 4] 

Mt 24.24 adverte: 'surgirão falsos Cristo” 

Obs.: MESSIAS - Forma helenizada de Mashiach, no hebraico. Nome exclusivo do Senhor 
Jesus, o Cristo, sendo, Khristós em grego, Ungido em português 

Intitula-se: Meishu-Sama = Portador da Luz (que tipo de luz?) A esposa é Nidai-Sama e a filha 
é Yoshu Sama, considerada papisa [é a atual presidente]. 

O QUE A BÍBLIA DIZ... satanás se apresenta como anjo de luz 
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Propósito: A realização do Céu na Terra (1) : através da Verdade(2), Virtude (3) e Beleza. 
Haverá Prosperidade (4), Saúde (5), Paz (5) [IMM 71/72 pg 13] 

O QUE A BÍBLIA DIZ...  

• (1) “no mundo tereis aflições”; ”o mundo jaz no maligno” Jo_16.33 1 Jo 5.19  
• (2) “Eu (Jesus) sou... a Verdade ...”; “a Tua palavra é a Verdade“ Jo 14.6, 17.17 Apoc 

19.13  
• (3) “não há quem faça o bem, nem sequer um” Rm 3. 12b  
• (4) “Buscai primeiro o reino de Deus e Sua justiça, toda as coisas vos serão 

acrescentadas” Mt 6.33 
“Os pobres, sempre os tendes...' Mc 14.7 (Prosperidade é dádiva de Deus Ler Sl 127)  

• (5) “Ele é Quem perdoa teus pecados e sara todas tuas enfermidades” Sl 103.3 Ex 
15.26  

• (6) “Deixo-vos a paz, a Minha paz vos dou” (é dádiva de Deus) Jo 14.27  

“Justificados pois mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de... Jesus” Rm 5.1 

Locais sagrados: 

• Assakussi, Tóquio, onde o líder nasceu, há lapide com inscrição: Luz do Oriente.  
• Cume do monte Nicoguiri: há lápide onde ocorreu a revelação  
• Tossan-so solar da montanha do leste residência em Atami  
• Fujimimtei - casa de contemplação no monte Fugi em Tanagawa - Tóquio  
• Construiu os solos sagrados de Atami e Hakone _ locais com muitos bosques, lagos e 

jardins projetados pelo próprio fundador (há um lá pelos lados de Itapecirica da Serra – 
SP).  

O QUE A BÍBLIA DIZ... “maldita é a terra” _ Gn 3.17 

• (Moisés) “tira a sandália dos pés porque o lugar em que estás é terra santa” Ex 3.5 
(santificada pela presença do Senhor _ e só assim...)  

• “não farás para ti...” (o homem tem a tendência de “adorar”a obra de suas mãos)  
• “nossa cidade está nos céus”... buscamos a futura Fp 3.20-21 Hb 13.14  
• “nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve 

adorar' Jo 4.20. Jesus respondeu: “Deus é Espírito e importa que seus adoradores O 
adorem em espírito e em verdade”.  

• “O reino de Deus está dentro de vós [enquanto estamos no mundo] Lc 17.21  

Objetivo: 

“Logo a IMM será proclamada pelo mundo inteiro”, são palavras de seu fundador 

A BÍBLIA DIZ... “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho (de Jesus)...” Mc 16.15 

Característica: 

realmente liberal - espírito eclético e ecumênico [Alicerce do Paraíso pg 66 vol 4] 

O QUE A BÍBLIA DIZ... 

“Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto” Mt 4.10 

Crenças I: 

• Veicular ao mundo a comprovação de deuses e seu poder [oferta de gratidão pg 17.19]  
• Professam: sincretismo religioso, ensinam conceitos panteístas/ politeístas [Alicerce do 

Paraíso pg 108 vol 4] 
Panteísmo = o homem e toda a natureza é um conjunto que expressa deus 



7 
 

[Ensinamento por nidai-sama pg 58 vol I] 
Politeísmo = existem muitos deuses  

• O homem: é dotado de três espíritos ... e o resto é uma aberração que admite ser o 
corpo humano habitação de espíritos imundos de formas das mais bizarras.  

O QUE A BÍBLIA DIZ... 

• “criou Deus o homem à Sua imagem” Gn 1.27, 2.7  
• Aos discípulos, Jesus disse: “o Espírito da verdade que o mundo não pode receber... 

vós O conheceis... Ele habita convosco e estará em vós” João 14.17  

Crenças II: 

• Citam a Bíblia, só para / quando confirmar os ensinos deles (1)  
• Acreditam na reencarnação (2)  
• Não há salvação mas evolução do espírito (3)  
• Recompensa pelas obras (4)  
• Acreditam em espíritos guardiões (5)  

O QUE A BÍBLIA DIZ...  

• (1) “Nada acrescentes às Suas palavras” quem “acrescentar/ retirar...” Pv 30.5-6 Ap 
21.19 
mesmo que anjo pregue outro evangelho, seja anátema” = maldito _ Gl 1.9  

• (2) “aos homens: morrer uma vez e depois... o juízo” _ Hb 9.27 Ap 20.12  
• (3) “hoje estarás comigo no paraíso” _ Lc 23.43  
• (4) “por obras da lei ninguém será justificado” _ Gl 2.16  
• (5) “O Senhor é Quem te guarda” Sl 121. 5 a 84.11 94.10 91.1-2 João 17.11  

Práticas: 

• Oram a deus[?] e ao líder falecido (Oferta de gratidão pg 41)  
• Distribuem folhetos com modelo de oração, dirigida a ambos como iguais.  
• Escritos do líder: extremo respeito, nunca colocados no chão nem em cadeiras. Nada 

sobre eles; 
Recomenda-se colocá-los em lugar alto e separado [Recomendações p/ messian, pg 
26,27]  

• Prática mais importante: imposição de mãos, na frente e nas costas. Eficácia depende 
do ohikari  

• Johrei = é a luz de deus canalizada ao adepto pelo líder’ falecido através do okihari = 
medalha pendurada num cordão, colocada sobre peito do adepto, função purificadora, [ 
IMM dez 80 pg 63 ]. 
Ato purificador (do quê?) _ da herança dos antepassados _ do resultado de 
encarnações anteriores  
_ de pensamentos, palavras ou atos de maldade= máculas atuais  

• Purificar da ingestão de substâncias nocivas: aditivos / remédios = turvam o sangue 
espírito materializado.  

Ênfase em inúmeros milagres, Curas impossíveis pela medicina Alicerces do Paraíso, pg 19 vol 
4 

Oferendas: Frutas, verduras, legumes, peixe, água, arroz, sal. 
Dádivas em dinheiro, dadas espontâneamente, apressam o processo de purificação 

Outras atividades: 
Proselitismo característica das seitas “pescar no aquário” / “roubar” das igrejas o novo 
convertido. Daí, a extrema importância de discipulado sério, consistente, o tempo suficiente para 
firmar o recém convertido na Palavra, corroborando seu compromisso com Deus pelo 
testemunho de sua vida. 
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Atividades paralelas: 

• CURSOS - A Filosofia, Moral, Doutrina messiânica, Inglês, Arte do Chá, Vivificação pela 
flor 
Caligrafia, Pintura, Estética, Educação Física, etc  

• Corte e costura ocidental, Trabalhos manuais  
• Economia Doméstica, culinária, enfermagem  

“Há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens,  
Cristo Jesus, homem” 1Tm 2.5 

“Em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu nenhum outro nome há, 
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos' Atos 4.12 

1 Co 3.11 “ninguém pode por outro fundamento, 
além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo” 

Tg 1.22 sede cumpridores da Palavra ... 
 FIM DA MESSIÂNICA -2  

 03    G 12   sigla de Grupo de 12.  Oriundo da Colômbia.  

Proposta: crescimento da igreja local através de células (reuniões nas casas). 

Divulgação: revista Videira / Fundador: César Castellanos Dominguez, líder da Missão 
Carismática Internacional / Sede: em Bogotá. 

Data: 1983, com base em uma “experiência com Deus” / Início: em sua casa, grupo com oito 
pessoas, influência de David [Paul] Yonggi Cho, da Coréia, grupos familiares. 

Divulgadores no Brasil: 

• Valnice Milhomens SP, TV  
• René Terra Nova, Manaus, 1a. igreja Batista da Restauração 

(ambos anteriormente ligados à Convenção Batista Nacional)  

Motivo: meio pelo qual Deus vai revolucionar a igreja no próximo milênio. / Base: Jesus treinou 
12 pessoas. 

Implantação: 

• Fase 1 - Um líder começa orando com 3 pessoas, cada um por 3 pessoas, totalizando 
12 pessoas (fora o líder), será o núcleo de uma célula. A igreja local é dividida em 
grupos familiares denominados células, onde acontece o evangelismo e discipulado (até 
aqui, tudo bem!). Agora, o absurdo: cada participante é convencido e coagido a 
preencher questionários, até constrangedores, sobre sua vida pessoal e íntima.  

• Fase 2 - há muito estímulo, quase coação, para participar de eventos chamados PRÉ-
ENCONTRO  

o 4 palestras preparatórias para encontro de 3 dias.  
o Assuntos: Igreja, senhorio de Cristo, Mordomia e batismo.  

• Fase 3 - ENCONTRO - retiro de 3 dias. Local fora do contexto familiar. Cerca de 100 
pessoas, a cada encontro: homens, mulheres, jovens, crianças. Há ministração nas 
áreas de arrependimento, perdão, quebra de maldições, libertação, cura interior e 
batismo no Espírito Santo, visão da igreja local.  

• Fase 4 - PÓS ENCONTRO - 4 palestras para consolidação das vitórias alcançadas no 
Encontro  

• Fase 5 - Escola de Líderes - 3 estágios de 3 meses cada, tornam-se líderes de grupo de 
12. 
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São estimulados [forçados] a formar 12 grupos de 12, até chegar num total de 144 
pessoas. Práticas preocupantes: inserções de práticas nada bíblicas como:  

o quebra de maldições hereditárias  
o cura interior  
o mapeamento espiritual, e  
o “Rituais” como escrever pecados em papel e jogá-los na fogueira, revelações 

extra-bíblicas.  

Ver - Evangélicos em crise Ed Mundo Cristão 

Intrigante: Por que é expressamente proibido relatar o que ocorre nos Encontros? Mais parece 
“maçonaria evangélica”! Essa é prática contrária à Bíblia, Jesus disse: “Eu falei abertamente ao 
mundo, nada disse em segredo” Jo 18.20. Instrução de Paulo... “o que me ouviu dizer na 
presença de muitas pessoas, confie a homens fiéis que sejam capazes de instruir a outros” 2 
Timóteo 2.2. 

Postura exclusivista: a única tábua de salvação para a Igreja deste século. 

Prática: 

• Celebra e desenvolve a salvação, em termos coletivos; Vivência da alegria da vida em 
Cristo, a nível coletivo  

• Restaura o modelo original da Igreja, como apresentada em Atos. Sob alegação de 
conseqüência de mover do Espírito como no do tempo da Reforma. David Kornfield, 
Sepal.  

Doutrina: Aceitam e divulgam conceitos de vários líderes 

• Teologia da Prosperidade entre eles, Kenneth Hagin  
• Emprego dos termos Logos e Rhema, sendo...  

o Logos = a Palavra de Deus nas Escrituras, declarada enfáticamente para se 
obter desejos.  

o Rhema, a palavra “esperma”, faz nascer a vida de Deus no coração de quem 
ouve e crê, aceitando Jesus. É a Palavra que se faz viva no interior do cristão.  

• Batalha Espiritual de Peter Wagner, que, como os de Rebeca Brown, são inaceitáveis à 
luz da Bíblia.  

Eu me pergunto: COMO cristãos tradicionais, até mesmo os bem fundamentos na Palavra, 
conseguem ser envolvidos e influenciados por tais práticas deturpadas da verdade?? 

Um parentes: A tática de satanás usa sempre o mesmo esquema: Gn 3.1-5 

• Sendo espírito, precisa incorporar-se na serpente para falar à Eva - 1ª sessão espírita  
• Aparece camuflado, com aparência atraente, Gn 3.1  
• Começa gerando questionamentos: é assim?  
• Faz-se de tonto para entabular conversa, faz o outro explicar: sentir que sabe das 

coisas!  
• Contradiz ostensivamente a Deus, usando a mesma frase na negativa  
• Tem postura de quem sabe mais sobre Deus: a respeito de coisas não reveladas na 

Bíblia  
• Denigre o caráter de Deus dando a entender que Ele tem veladas más intenções. - “ Ele 

sabe...”  
• Imita o falar de Deus, usa as mesmas construções de frases: no dia em que...  
• Mistura mentira à verdade: - Sereis como Deus (mentira! Ele, o diabo o quis, mas sem 

sucesso).  
• Diz meia verdade: - Conhecereis o bem e o mal (é verdade), Mas não diz a que preço: 

morte = separação de Deus. Cujas conseqüências desastrosas para a humanidade 
foram:  

o destituídos da glória de Deus: viram que estavam nus... Gn 3.7-23  
o constituiu satanás o príncipe deste mundo, Jo, o deus deste século, Co; “a mim 

me foi dado e o dou a quem quero” Lc 4.4  
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o Fez da Terra a “jurisdição” do diabo = império das trevas. Cl 1.13; até Deus, 
após ressurreição de Jesus, estabelecer o reino do Filho do Seu amor: “Toda 
autoridade Me é dada no céu e na terra” Mt 28.18  

Agora satanás reina como usurpador, até o tempo do Milênio, exemplificado pela continuidade 
do reino de Saul até chegar o tempo de Davi, já ungido rei, assumir o trono de Israel. 

Onde Eva caiu (Gn 3.6) Jesus venceu (Lc 4.3-12). Nós temos de vigiar! 1 Jo 2.16. 
Concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida: eis por onde o diabo chega! 
Fim do parêntes 

Conclus~ao: Tais coisas acontecem, pois a igreja tradicional tem se omitido, deixando de 
ensinar as Verdade básicas do viver cristão e se esqueceu do equilíbrio entre conhecimento das 
Escrituras e o atuar evidente do Espírito Santo. 

“Errais, não conhecendo as Escrituras , nem o poder de Deus” Mt 22.29 
FIM G12 

  04     TESTEMUNHAS DE JEOVÁ  

Antes deste festival de seitas que surgem atualmente, Testemunhas de Jeová estava entre as 
grandes seitas existentes, junto com Mórmons, Adventista e Congregação Cristã do Brasil.  

Testemunha de Jeová, abrevia-se TJ, representa uma sociedade denominada Torre de Vigia. 

Fundador: Charles T Russel [1.852 - 1.916]. De origem presbiteriana, na adolescência uniu-se à 
igreja congregacional [mais liberal], mais tarde, formou s/próprio grupo de doutrinas, influenciado 
por heresias na moda, na época. 

• nega o inferno, como os Adventistas  
• fixa-se nas profecias do tempo do fim, e sob influência da facção de N H Barbour  
• copia a crença de que Cristo já voltara, invisível, em 1874 e que 1.914 seria o fim do 

mundo e começo do milênio  

Em 1.879, Russel funda a revista hoje intitulada A Sentinela. Atraía as pessoas com profecias 
sensacionais sobre o tempo do fim. Assim, a organização cresceu. Sem nenhuma formação 
teológica nem ter cursado faculdade, alegou, ousadamente, ser o portador da única 
interpretação verdadeira das profecias. Condenou todas as outras religiões cristãs. Muitos 
pastores acreditaram nele e começaram a pregar seus ensinos de que... todos, a não ser os TJ, 
serão destruídos no Armagedom, juízo divino das nações, bem próximo. Marcaram várias datas 
1.914. 1.915, 1.918. Em 1.920, todos seriam engolidos pela anarquia 1.925, seria o início do 
milênio. 

Com tantas profecias “furadas”, pararam de marcar datas para o fim do mundo. 1.975 foi a 
última data que predisseram para o fim do mundo. 

Líderes: 

• Charles T Russel [1.852 - 1.916] fundador da Sociedade Torre de Vigia e da revista A 
Sentinela.  

• Rutherford [1.864- 1.942] publica o livro Mistérios Consumados em que prevê o fim do 
mundo para 1.918 e depois muda para 1.920 
Ensino: o único caminho para se escapar do juízo inevitável era juntar-se às TJ. Fez os 
adeptos trabalharem duro para vender as publicações da organização. Em outro livro, 
“Milhões que agora vivem, jamais morrerão” fixou 1.925 como o início do milênio. 
Chegaram, até, a construir mansão para os Santos do VT que iriam ressuscitar. Foi 
chamada de Bete-Sarim = casa dos Santos, e foi vendida em 1.948, após a morte de 
Rutherford que se mudara para lá.  
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• Nathan H Knorr [1.905 - 1.977] a organização para de marcar datas e adota estratégia 
diferente, publica tradução própria da Bíblia, alterando versículos que poderiam refutar 
suas doutrinas. Os executores dessa obra foram mantidos anônimos.  

• Frederick Franz lança novo livro “Vida eterna na liberdade dos filhos de Deus e marca 
nova data para o fim do mundo: 1.975.  

Atualmente, Método de divulgaçâo: a Intimidação. Quem não se unir a eles, ou deixar suas 
fileiras, não sobreviverá ao Armagedom. 

Doutrinas: 

• Negam ou torcem pontos fundamentais das doutrinas ortodoxas quanto a Deus- Pai  
• Jeová é o Único Deus. / Negam a Trindade / Espírito Santo é apenas força = 

eletrecidade  
• Jesus não é Deus. Existiu como arcanjo Gabriel como existe agora, outra vez.  
• Sua encarnação foi um lapso, seu corpo foi consumido pela morte e, na ressurreição 

assumiu um outro corpo para se tornar visível.  

Salvação: 

Só há 144.000 que serão salvos, escolhidos que reinarão no milênio, com Cristo. Os outros, TJ’s 
deverão se contentar com a chance da vida eterna na terra. Salvação depende de obras, 
mediada exclusivamente pela organização e obtida pela obediência às orientações dela. 

Espírito humano não pode existir sem corpo. Punição eterna, não há. Inferno, na Bíblia = túmulo. 
Os julgados por Deus, serão extintos. 

Biblia: 

Só pode ser interpretada pela Soc Torre de Vigia. Ninguém chega à verdade senão por meio dos 
ensinos dela. Não são dignos de crédito, porque... 

• fizeram profecias que não se cumpriram  
• Alteram suas próprias doutrinas, alterando crenças anteriores.  
• alega ser a única a ensinar a verdade, negando descaradamente o que Jesus disse:  

o “Eu sou o Caminho, a Verdade e A vida, ninguém vem ao Pai senão por mim' 
João 14.6  

• usam método de coação e coerção, atemorizando as pessoas com o juízo final.  

fim tes jeová 4 

 05    TEOLOGIA DA PROSPERIDADE  

Introdução: Até há cerca de duas décadas atrás, mesmo entre os pentecostais, era comum 
encarar as vicissitudes da vida como provações ou aflições inerentes ao fato de vivermos neste 
mundo.  

“no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo” Jo 16.33 

Pai da Confissão Positiva: E W Kenyon [1.867 – 1.948] nasceu no Condado de Saratoga, 
Nova York. Foi influenciado por Charles Emerson, membro da Ciência Cristã. 

Grandes divulgadores: Casal T L Osborn e Kenneth Hagin, nascido em 20.08.17, confinado à 
cama aos 17 anos, foi milagrosamente curado ao crer em Mc 11.23-24. 

Divulgadores no Brasil: Muitas igrejas têm adotado essa teologia, em maior ou menor escala: 

• Igreja Quadrangular  
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• Renascer  
• Jorge Tadeu  
• Valnice Milhomens  
• R.R. Soares  
• Cristiano Netto  
• Jorge Linhares  
• Rinaldo de Oliveira  
• Robson Rodovalho e outros  

Ensinos: Ênfase exagerada na prosperidade material, saúde, vitória sobre o inimigo [só que de 
repente, tudo “vira” inimigo] 

Se não for assim, é falta de fé ou é causada por pecado. Quanto a essa teologia, muito 
fundamentada em textos bíblicos, é preciso tomar cuidado com o exagero e prestar a atenção, 
não tanto no ponto de partida, mas no ponto de chegada. 

ONDE TEM LEVADO, essa Teologia da Prosperidade? 

Veja bem... se um avião sair de S Paulo voando em linha reta para o Norte, poderá chegar em S 
Luís, no Maranhão. Mas, se ajustar o controle apenas uns poucos graus à esquerda, esse 
pequeno desvio no ponto de partida, leva-o a Manaus, lá no Amazonas. Faça a experiência: 
trace no mapa e verifique por si mesmo, pela régua, a enorme diferença da distância entre o 
ponto de partida e o ponto de chegada. Daí, a advertência do Senhor a Josué para não se 
desviar nem para a direita, nem para a esquerda. 

Faça outra experiência: coloque-se num canto de uma quadra. Seguindo paralelo à cerca, vai 
chegar do mesmo lado mas, se der pequena entortada no corpo, andando em diagonal, vai dar 
no canto do outro lado da quadra. Percebem o perigo de exagerar na ênfase em certos aspectos 
do ensino da Bíblia? 

Como manter o equilíbrio, evitando tantos desvios desastrosos? 

Observe um navegador ao leme de um barco: ele segura firme e vai mantendo o rumo, dando 
ligeira entortada, ora para a direita, ora para a esquerda. Balanças antigas, funcionavam com 
peso e contrapeso. Só quando havia o mesmo peso, nos dois pratos da balança, o ponteiro 
ficava absolutamente reto, sem nenhuma inclinação, nem para a direita, nem para a esquerda. 
Eu creio que é bênção de Deus sermos saudáveis, estar bem financeiramente, bem sucedido 
em tudo o que fazemos, florescentes e viçosos até na velhice, vitoriosos sobre o inimigo, 
proclamando a vitória conquistada na cruz, porém, Deus não tem obrigação de nos abençoar. 
Ele é soberano, tudo está sob o controle dEle e sabe como e porque certas coisas ruins 
acontecem em nossas vidas, todas debaixo da permissão dEle. 

Para moeda ter valor, precisa estar cunhada dos dois lados! Assim, há o que se fazer e não 
fazer para que os princípios da Palavra “funcionem” em nossas vidas e circunstâncias, sempre 
debaixo da direção do Espírito. Por incrível que pareça, o Espírito Santo nos conduz ao 
equilíbrio: Deter-se diante da Palavra, calar-se e fazer calar as vozes interiores, afinar o ouvido 
para ouvir o que Deus tem a dizer, é por aí que se começa. Vejamos alguns exemplos: 

Sobre o Messias, nosso exemplo, 1 Pe 2.21 
“o Senhor Jeová... desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que Eu ouça como 
aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e Eu não fui rebelde: não me 
retiro para trás' Is 50.4-5 

'Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas estas coisa svos serão acrescentadas' Mt 
6.33 
Prosperidade é acréscimo de Deus, não o objetivo principal... 

'Bem aventurado, o que... Não anda... não se detém... não se assenta'. Não faz como todo 
mundo... Antes [sim] tem prazer na lei do Senhor Nela medita dia e noite e tudo quanto fizer, 
prosperará!' Prosperidade é conseqüência do andar com Deus. 
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Escolhi não fazer... Sl 1.1 Preferi fazer ... Sl 1.2 

Josué 1.3-9 é marco fundamental para quem quer ser vitorioso. Vitória é conseqüência do 
que? 1.6,7 

Esforça-te e tem bom ânimo / esforça-te e tem mui bom ânimo, para ter o cuidado de fazer cf 
toda a Lei... não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te 
conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca ...a Lei, antes medita nele dia 
e noite para ter o cuidado de fazer tudo quanto está escrito então... 

Eis a conseqüência: farás prosperas o teu caminho, prudentemente te conduzirás, esforça-te, 
tem bom ânimo, não temas, não pasmes... 

Lição: a Palavra na boca, meditada no coração a ênfase é no fazer, não no falar, no agir com 
equilíbrio, com prudência, no empenho não se deixar intimidar, não desanimar, mas tem bom 
ânimo! 

Ao ímpio, Deus diz 'que tens tu que recitar meus estatutos e tomar meu concerto na tua boca 
pois aborreces a correção e lanças minhas palavras para detrás de ti' Sl 50.16 

O famoso “protetor” Sl 91 é para o que Habita no esconderijo do Altíssimo 91.1. Quem habitará 
no teu santo monte? 15.1 Anda em sinceridade, Pratica a justiça, Fala verazmente cf o coração 
Não difama, Não faz mal ao próximo, Não aceita afronta contra o próximo. Despreza o 
reprovável, Honra o que teme ao Senhor. Mesmo que jure com dano seu, não muda! Não 
empresta $ a juros altos [= não que levar vantagem, não explora a necessidade alheia]. Não 
aceita mentiras contra o inocente. Quem faz isso, nunca será abalado. 

Quem subirá ao monte do Senhor, ou estará no seu lugar santo? Sl 24.3 

SIM: o limpo de mãos [agir] e puro de coração [intenções]. NÃO entrega alma à vanglória 
[atitude] e não jura enganosamente [falar]. As promessas do Sl 91 são para os que agem assim 
cf o padrão da Palavra. 

O que diz a pessoa–alvo do Sl 91? Direi do Senhor: 

• Ele é meu Deus [não existe ídolos em sua vida, nada ocupa o lugar de Deus...]  
• Ele é o meu refúgio [esconde-se em Deus, não toca fanfarras ao entrar no campo do 

INIM _ Ele é a minha fortaleza: o lugar seguro ao meu redor]  
• minha segurança depende do Senhor, não da minha conta bancária!  
• nEle confiarei: não em mim mesmo, minhas palavras, meus jejuns, minhas declarações  
• Livramento é conseqüência do que? “tão encarecidamente Me amou” 91.14-15 “porque 

conheceu o Meu nome” revela intimidade com o Senhor  
• ele Me invocará... admite sua necessidade, sua fraqueza, não chega cobrando o que 

Deus disse  

Jejum funciona? Is 58.5 seria este o jejum que escolhi..? um dia aflija a alma? “porventura não é 
este o jejum que escolhi? Soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, 
deixes livres o quebrantado despedaces todo o jugo. Em outra palavras: libere o teu irmão, não 
oprima o próximo, pare de exigir... Enfim, tenha misericórdia! 

“porventura não é, também, que... repartas com o faminto, recolhas em casa os pobres, vendo o 
nu, o cubras, não te escondas da tua carne? 
Ex: “Lá vem a chata da minha mãe pedir para eu ajudar, justo agora que eu ia...” . Ou o marido, 
fica “interessadíssimo“ na entrevista da TV, só para não por o lixo fora. Ou a esposa, que “está 
com dor de cabeça” ... Em outras palavras, supra o outro! Do que ele tem falta? O que ele 
precisa? Então [é conseqüência] a tua cura apressadamente brotará, Is 58.8 

Respostas às orações estão demorando? Então... clamarás e o Senhor te responderá / Gritarás 
e Ele dirá, Eis me aqui! SE tirares do meio de ti o jugo = as exigências  
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• o estender do dedo = acusações  
• o falar vaidade = palavras vãs  

Estes são um exemplo de refutação de cada item do que apregoam. Tem muito mais para quem 
se dispuser a buscar a orientação da Palavra, em vez de pregações sensacionalistas. 

Testemunho pessoal: 

Eu queria fazer trabalho sobre Mórmons, OK / Test de Jeová, OK / mas sobre Adventistas e 
Congregação Cristã, não tinha material bom em mãos. Então decidi: -“Ah! Vou fazer qualquer 
outro.” Nas apostilas disponíveis no momento, chamaram a atenção os textos sobre G12 e 
Teologia da Prosperidade. Fui lendo e já resumindo, direto no computador, pois queria acabar 
logo! Mas a linha de argumentação da apostila estava um tanto “pobre” em relação aos 
argumentos que subiam à minha mente. Então, fui colocando todos no papel, até que pensei, é 
tarde, paro por aqui, assim está bom! Só que, ao acordar no dia seguinte, mais argumentos 
fluíam à minha mente e convinha serem logo escritos, mesmo que tenha outras coisas para 
fazer. 

Lá vai… (Rm 15.4). Todo o Velho Testamento é grande manual sobre princípios espirituais 
que o Senhor revelou através de situações praticas, parábolas vivas, método de ensino muito 
eficaz, tendo em vista que a Bíblia não estava pronta, estavam sendo feita. Observando o atuar 
de Deus e o relacionamento dEle com Seu povo, percebemos princípios básicos para a vitória, 
sucesso saúde e alegria. Tudo isso é conseqüência de ouvir a Palavra: 

• Praticá-la  
• Clamar ao Senhor  
• Ser instruído  
• Obedecer  
• Confiar no SR  

O esquema é sempre o mesmo, mas o atuar de Deus varia em cada circunstância. Por que? 
Para não se estabelecer padrão, colocando o atuar de Deus numa bitola. Para que o homem 
não começasse a agir por si mesmo, independente do Senhor. Ex: Quer água? Bate na Rocha! 
(Foi aí que Moisés se “ferrou”). Na 1ª vez era para bater, na 2ª era só para falar… 

Para cada situação, há uma certa estratégia. O que é comum a todas elas, tem sido: Buscar 
ao Senhor, ouvir a Palavra, obedecer, confiar no atuar dEle. Do que está cheio seu coração? 
Jr 29.13 (decorar) 

• Is 55.3, para ouvir é preciso se calar  
• Is 50.4-5 abre os ouvidos cada manhã / o Verbo não sabia a Palavra?  
• Era a atitude, DISPOSTO A OUVIR que importava! Jesus disse: como ouço, falo! Jo 

12.50  
• Hb 5.8 Jesus em carne, não sabia tudo. Teve de aprender a obediência. E agora, pode 

nos ensiná-la.  
• Hb 5.7 clamou ao Senhor, que o podia livrar da morte, foi ouvido, quanto ao que temia, 

como homem  
• separado de Deus, Sl 22 = Mt 27.46 ao tomar o lugar do pecador, como seria ficar só? 

ter de depender do Espírito Santo para ser ressuscitado e ser restaurado a Deus?  

Especialmente quando se passa toda a vida mandando, é horrível, na velhice, ter de depender 
de outros. Imagine Jesus … Na cruz, consumada a obra, Jo 19.30 = esgotada a ira de Deus, 
nada mais a ser feito, senão … Lc 23.46 “nas Tuas mãos entrego o Meu espírito” e foi ao 
inferno… de lá, do profundo abismo, foi trazido de volta pelo Espírito, “a sobre-excelente 
grandeza do Seu poder, sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do Seu poder 
que manifestou em Cristo, ressuscitando-O dos mortos epondo-O à S/direita nos céus. Ef 1.19-
23. 

Jesus experimentou o poder de Deus _ sim, Tu me respondes Sl 22.21 Mt 28.18. Nem tendo 
toda a autoridade nos céus, nem tendo conquistado a autoridade sobre a Terra, nem assim 
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Jesus Se exaltou. Assim, o Pai Lhe diz: Assenta-Te à Minha direita até que [Eu] ponha os Teus 
inimigos por escabelo dos Teus pés” Hb 1. 13 ”E sujeitou todas as coisas a Seus pés” Ef 1.22 

Os que se arvoram o direito de fazer obras maiores do que Jesus, João 14.12 deveriam ter 
como base a vivência e o ensino das atitudes características de Jesus. Jesus não curou a 
totalidade de doentes da Judéia. Com cada um, agiu de maneira especial, evitando criar um 
modelo fixo a ser imitado. Cada batalha de Israel tinha estratégia especial. A experiência de 
cada um com Deus não é para se tornar “fórmula” do tipo “Faça como eu! Irá obter o resultado 
desejado”. O tão citado versículo 'Resisti ao diabo e ele fugirá de vós', Tg 4.7 Vem precedido 
pela ordem. Sujeitai-vos a Deus, sempre omitido...e talvez, por isso, seja ignorado! 

fim teol prospe 05 

 06     MÓRMONS ( SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS)  

Fundador: Joseph Smith em 1.830, em Nova York  

Procedência: pequena colônia de Nefitas [?] povo que habitava Jerusalém em 600 aC e quase 
foi dizimado por seus opositores. Os sobreviventes fugiram para a Arábia, daí, pelo Oceano 
Índico, e Pacífico chegaram à América do Sul chegando até à América do Norte. 

A história de 600 a até 120 AD foi escrita em tábuas de ouro por Mórmom e entregue a seu filho, 
Moroni, que as enterrou num morro perto de Palmyra, estado de Nova York. Conduzido a esse 
local por uma visão, em 1.827, o espirito ressuscitado de Moroni, entregou-lhe as tábuas. 
Traduzidas para o inglês, resultou no Livro de Mórmom, contendo uns 15 livros sendo que, 
grande parte é tirada da Bíblia evangélica, só que desordenadamente. 

No início de 1.838, Smith mudou-se para Missouri mas, expulso de lá, fixou-se em Nauvoo, 
estado de Ilinois, onde foi morto por uma turba, em 1.844. 

Brigham Young, foi eleito presidente pouco depois. Um grupo de dissidentes retirou-se, 
formando a Igreja Reorganizada dos Santos dos Últimos Dias e a igreja conduzida por Brigham 
mudou-se para Salt Lake Valley, estado de Utah. Lá, veio a ser o centro de poderoso sistema 
religioso, econômico e político, influenciando não apenas os estados vizinhos mas enviando 
missionários p/todas as partes do mundo, dois a dois, vendendo sua literatura e propagando sua 
fé. Em Salt Lake Valley há o Templo, com acesso vedado aos “gentios” e o Tabernáculo com 
imenso e famoso órgão, onde, cumpridas certas condições, o público pode entrar. 

Ensinos: salvação pelo batismo por imersão para remissão dos pecados e receber o dom do 
Espírito Santo por imposição de mãos de pessoa devidamente qualificada. 

• Os mortos podem ouvir o Evangelho e serem salvos.  
• É possível o batismo pelos mortos por ser imprescindível o batismo nas águas para 

salvação. Tais salvos terão glória terrestre, não celeste.  
• O livro de Mórmom é superior à Bíblia. Sua tradução é infalível, traz profecias que não 

constam na Bíblia e as doutrinas são mais claramente expostas do que na Bíblia.  
• Ensinos materialistas quanto a Deus e casamentos celestiais, estão próximos aos do 

maometismo.  

Cargos 

• Apóstolos, profetas e outros, são perpetuados pelo falar em línguas.  
• Há dois sacerdócios  

o Melquisedeque, que podem ser eleitos à presidência ou cargos elevados. Só 
eles podem impor as mãos para transmitir o Espírito Santo.  

o Arão, dirigentes dos negócios temporais da igreja. Dão exemplo de João Batista 
e Felipe que batizaram, mas não puderam transmitir o Espírito Santo.  

Prática 
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• Os dízimos são dados do valor das propriedades e da renda mensal.  
• Aceitavam e ensinavam a prática da poligamia a partir de 1.852, sob Brigham Young até 

serem proibidas pelo Governo. Em 1.953 revistas como Life e Time publicaram que 
pequeno grupo ainda a praticava.  

Refutação pela Palavra: 

Sobre a BÍBLIA: 

• é a Palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo 1 Pe 1.19-21, 1 Pe 1.10-12, Rm 15.4, 
2 Tm 3.14-17  

o nada se lhe deve acrescentar ou tirar Ap 22.18-19  
o Sua mensagem é bastante clara, pode ser compreendida por qualquer pessoa. 

Ex. conversão do carcereiro At 16.19-34, dos tessalonicenses 1.5-10 
Até mesmo por crianças: APEC, missões indígenas, etc.  

Sobre DEUS 

• é Deus vivo, uma personalidade. Is 57.15, 40.28 –31, At 7.55-56, Ap 1.18 At 17.24-26  
• é Espírito, não carnal ... João 4.24, Fp 3.3, Jô 1.18, 6.46, 1 Tm 6.16  
• corpos celestiais não têm carne, os crentes serão semelhantes ao Senhor 1 Co 15.42-

29, Rm 8.29, Fp 3.21, 1 João 3.2  
• é Santo, sem pecado (não sensual) 1 Pe 1.16, Is 6.3 Ap 15.4 Tg 1.13 Hb 9.14  
• salvação após a morte Lc 16.19-31 (História do rico e de Lázaro)  

o “Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso, o juízo'. Hb 
9.27  

o As virgens néscias Mt 25.1-12 Ver João 12.35-36  
o casamentos celestiais Mt 22.30, Mc 12.25, Lc 20.35  
o Casamentos terrestres: 1 homem e 1 mulher, Mt 19.5-9, Ef 5.31, Rm 7.2-3, 1 Co 

7.39  

Fim  MORMONS 6 
 

07    ADVENTISTAS   

 
Introdução: problema desde o início do cristianismo: a luta entre legalistas e o Evangelho da 
graça vem desde o tempo em que Paulo escreveu a carta aos gálatas. O sabatismo não é uma 
seita como, muita gente pensa: "uma denominação igual às outras, com a única diferença de 
guardar o Sábado". É uma seita perigosa que mistura muitas verdades bíblicas com erros 
tremendos no que se refere as doutrinas cristãs ou interpretações de profecias. 

O nome   ADVENTISTA  vem de um fato  inicial que depois resultou na seita como a 
conhecemos hoje. No início do séc 19 houve  um surto de interesse na segunda vinda de Cristo. 
Guilherme Miller, pastor batista de Nova Iorque, após dedicados estudos, disse que Cristo 
voltaria à terra em 1843 . Mas não voltou . Ele deu nova data , no ano seguinte E não voltou.  
  Seus seguidores, desapontados, o abandonaram, exceto dois amigos fiéis : Hiram Edson que, 
por revelação, deu ênfase na guarda do sábado   e Helen White que também por revelação que 
enfatizou os dons  do Espírito. Seus livros, mais de 30 são considerados ‘inspirados’ por Deus e 
no mesmo nível que a Bíblia. O livro "o grande conflito" é considerado a obra prima da Sra. 
White e recomendam-no largamente. Tal livro já foi editado em mais de 30 línguas com uma 
vendagem superior a dois milhões de exemplares. Entre outras obras, as mais importantes são: 
Vida de Jesus, Patriarcas e Profetas, Veredas de Cristo, O desejado de Todas as Nações. 
 
Nomes da seita: passando por algumas variações veio a se estabelecer como Igreja 
Adventista do sétimo dia ( Atual). Existem outros grupos como Igreja Adventista da Promessa, 
Igreja Adventista do pacto, etc, porém o mais importante é a Igreja Adventista do Sétimo dia, 
conhecida como Sabatista ou Sabatismo. 
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Doutrina: como toda seita ,mistura a Verdade bíblica com  interpretações enganosas, citadas 
fora do contexto.   

a) A expiação incompleta:  Dizem que Jesus entrou no santuário celestial no ano de 1844, e 
agora está cumprindo a obra de expiação_ explicação ‘forçada’ para encobrir o erro da 
revelação  inicial de Miller. Mas   Bíblia ensina que Jesus penetrou no santuário celestial ao 
ascender ao céu e não no ano de l844.   Hb 6.19- 20  -8.1,2; -9.11-12, 23-26  -10.1-14 . 

b) Nossos pecados lançados sobre Satanás? Dizem que o bode emissário (ou bode para 
azazel) de Levíticos 16.22,26 simboliza Satanás que carregará todas as nossas iniqüidades. Isto 
faria o diabo nosso co-salvador com Cristo, a expiação de nossos pecados seria realizada em 
parte por Cristo e em parte por Satanás. O simbolismo real desta passagem mostra Cristo 
levando sobre si os nossos pecados. Jo 1.29; Is 53.6; Hb 10.18; J0 19.30; 2 Co 5.21; Rm 8.32..  

c) O Sono da Alma: dizem que as almas dos justos dormem até a ressurreição e o juízo final. 
Com base em Eclesiastes 9.5, que diz: "Os mortos não sabem coisa nenhuma". O contexto 
demonstra que o autor deste versículo está falando sobre a relação dos mortos com a vida 
terrena e não sobre o estado da alma depois da morte. Leia os versículos 4 a 10 desse capítulo. 
Provas bíblicas da consciência da alma depois da morte acham-se nas palavras de Paulo 
quando diz que ao deixar o corpo estaria com o Senhor, cf. Fp 1.23,24 2 Co 5.1-8). Ver tb a 
parábola do rico e de Lázaro ( Lc16.19-31; Lc 23.43)  No monte da transfiguração, Moisés não 
estava "silencioso,inativo e totalmente inconsciente" ao falar com Cristo,. Mt 17.1-6.>Ap 6.9-11. 

Base da crença nos escritos e revelação dos fundadores em vez de ser só a Bíblia 
. No adventismo, como em outras seitas, temos verificado que os escritos de seus fundadores 
continuam sendo seus sustentáculos doutrinários, independentes da Bíblia.  
 
 a) pregam a aniquilação de Satanás e dos maus _ Jesus disse castigo eterno, Mc 9.43,44.  
Cf  Ap 14.10,11, adoradores do Anticristo serão atormentados "e o fumo de seu tormento sobe 
pelos séculos dos séculos". Isto não parece com aniquilação.Ver ainda: Ap 19.20; 20.2,7,10,15  
 
b) A observância obrigatória do Sábado: por crerem que os que guardam o Domingo 
aceitarão a "marca da besta". A senhora White ensina que a observância do Sábado é o selo de 
Deus. O selo do Anticristo será o oposto a isto, ou seja, a observância do Domingo. Mas o 
Sábado é uma parte do pacto especial feito entre Deus e Israel (Ez 20.10-13). O próprio Moisés 
explicou ser memorial de sua libertação da terra do Egito. Ao repousar no sábado, deviam 
recordar como Deus lhes havia dado o repouso da dura servidão do Egito ( Dt 5.12-15). 
 
c) O Sábado foi abolido : A palavra profética previa a chegada do Novo Concerto (Jr 31.31-33) 
e o fim do Sábado (Os 2.11), que se cumpriu em Jesus (Cl 2.14-17). Por essa razão, o Sábado 
não aparece nos quatro preceitos de Atos 15.20,29. E Colossenses 2.16-17 deita por terra todas 
as teses dos adventistas. Paulo parece que está escrevendo aos adventistas quando escreve 
aos Gálatas e trata de livrá-los dos enganos dos judaizantes que queriam fazê-los guardar a lei. 
O livro inteiro ressalta que a salvação não é pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Faz 
menção da observância de certos dias como uma parte da escravidão da lei (Gl 4.3-11)./ Cristo 
é o fim da lei ( Rm 6.14; 10.4). 
 
Conclusão:   Discutir com os adventistas não dá nenhum bom resultado. Como todos adeptos de 
seitas são muito bem instruídos. E até instigam a discussão: o que a bíblia para evitar a todo 
custo. : 1Tm 1.4 ‘ que produzem antes  discussões  que edificação. É quase certo  citarem 
 Ap 14.12 e 1 Jo 2.4, para provar que devemos guardar o Sábado. Para isto devemos mostrar-
lhes quais são os andamentos de Deus no Novo Testamento. 
  Que ele mesmo leia 1 Jo 3.23; Jo 6.29; Rm 4.5; Gl 2.16; Jo 13.34,35; 5.10 e Rm 13.8-10; Ap 
22.14. Procure fortalecer sua fé na obra perfeita de Cristo e guiá-los a um repouso perfeito em 
Cristo _  fazendo-os ver que agora,sim,   pode-se  ter a plena certeza da salvação.-x- 
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Copiado de http://www.planetaevangelico.com.br/religioes/princadv.htm  . Autor anônimo. 
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