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CAPÍTULO 1

O QUE É A IGREJA?

Igreja vem do grego ekklesia, que tem origem em kaleo (“chamo ou convosco”).

Na literatura secular, ekklesia referia-se a uma assembleia de pessoas, mas no novo testamento 
(nt) a palavra tem sentido mais especializado. A literatura secular podia usar a palavra ekklesia para 
denotar um levante, um comício, uma orgia ou uma reunião para qualquer outra fi nalidade. Mas o nt 
emprega ekklesia com referência à reunião de crentes cristãos para adorar a cristo.

Amar a cristo primeiro é depois amar a igreja. A igreja é o motivo da obra de cristo, é sua 
noiva, a quem ele vem buscar. Por isso devemos conhecer e entender a igreja para que possamos 
ser usados pelo senhor no seu estabelecimento e crescimento.

A igreja é a organização mais importante do mundo em todos os tempos, porque todos os 
governos, nações, corporações passarão; mas a igreja permanecerá para sempre.

REFLEXÃO:
O Que é a igreja? Que pessoas constituem esta “reunião”? Que é que paulo pretende dizer 

quando chama a igreja de “corpo de cristo”?
Para responder plenamente a essas perguntas, precisamos entender o contexto social 

e histórico da igreja do NT. A igreja primitiva surgiu no cruzamento das culturas hebraicas e 
helenística. Pesquise esse surgimento e registre no espaço abaixo:



10

O texto de Paulo aos Romanos afi rma que: 

Afi nal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e, de maneira 
antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais 
em sua própria oliveira?  Romanos 11:24

Como mostra esse texto de Paulo, a igreja primitiva não se considerava como uma nova 
organização, mas como a continuação da mesma obra (oliveira cultivada) que Deus já vinha 
fazendo desde Abraão, Davi, etc. 

01   IGREJA PRIMITIVA • PRIMEIRO SÉCULO 

1.1 FUNDAMENTOS DA IGREJA PRIMITIVA

Faça o seu esboço no espaço abaixo com os principais nomes da História da igreja, 
conforme serão citados em aula.
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“Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido 
debaixo da lei” Gálatas 4:4

Por que Jesus veio exatamente naquela época? Nem antes nem depois? A nosso ver, a 
expansão da igreja “até os confi ns da terra” só seria possível a partir daquele momento, tendo em 
vista os avanços que os romanos trouxeram a humanidade.

Placa da cruz escrita em 3 línguas: grego, hebraico e latim.

Naquele tempo existia uma língua entendida praticamente em todo mundo ocidental: o 
grego. Isso facilitou em muito a pregação do evangelho em outros locais fora da Judéia. Além 
disso, a contribuição da cultura romana para a “plenitude do tempo” consistiu na unifi cação de 
todo o império romano, até então um conjunto desordenado de nações herdado dos gregos. 

Schmitt, afi rma que Roma facilitou a mistura da “farinha”  de toda a massa da humanidade 
para que pudesse ser “levedada” pelo evangelho de Cristo, através de sua rede de transporte, seu 
sistema de comunicações e correios, de sua cultura, leis e governo militar. Para o autor, Roma 
consolidou e misturou a “farinha” . Jesus realmente nasceu “na plenitude do tempo”. Sendo assim, 
o mundo decadente e falido estava então realmente preparado para ouvir a declaração ungida do 
Senhorio sublime de Cristo, dos lábios daquele pequeno grupo de homens que Jesus pessoalmente 
discipulou e depois enviou por todo o mundo como porta-vozes de sua redenção universal.

1.1.2  A IGREJA APOSTÓLICA DO PRIMEIRO SÉCULO

Schimtt afi rma que a Igreja que possui a presença e atividade espontânea de Jesus Cristo 
no meio dela é a verdadeira Igreja católica* e apostólica.  A mensagem apostólica pode ser dividida,  
no kerygma apostólico, ou proclamação, e no didaquê apostólico, ou ensino. 

Por que é importante tanto o poder de Deus, quanto o ensino? O primeiro porque dá vida e 
segundo porque dá base à nossa fé.

O didaquê de Jesus, a nova torá, centralizou-se em misericórdia, perdão e bondade. Nunca 
ninguém tinha pregado isso antes dele. 

É claro para o pesquisador Schmitt que na Igreja do livro de Atos, Deus não tinha “netos”. 

LIÇÃO PARA A IGREJA  DE HOJE
Não existe igreja de um indivíduo, pois a própria origem da palavra diz respeito à coletividade.

- Hoje somos o grupo de pessoas que mantém a pregação do evangelho por todo o mundo
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Cada membro devia ter uma experiência dinâmica com o Cristo ressurreto, por meio das práticas 
assim descritas em seu livro:

a) Culto e Vida Apostólica

Importante ressaltar que a IGREJA PRIMITIVA era um organismo e não uma organização.  
As pessoas e os dons eram a base de tudo. Os procedimentos eram fl exíveis, pois ainda não havia 
um padrão pré-estabelecido. O lado positivo disso era a liberdade e uma dependência maior da 
direção do Espírito Santo nos rumos da igreja. O lado negativo era quando essa liberdade se 
tornava em libertinagem e dava origem a heresias e dissensões.

b) Vida em Comunidade

A “experiência de Jerusalém”, em que “todos os que criam estavam unidos e tinham tudo 
em comum”. Eram unidos na nova situação que Deus estava criando: a igreja. 

“Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente 
sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. “ Atos 4:32

A igreja primitiva estava no estado máximo de pureza e maturidade que uma igreja pode 
chegar. Por que hoje não somos mais assim? Porque a igreja não é tão pura e madura. 

1.1.3- DELINEAMENTO HISTÓRICO DO PRIMEIRO SÉCULO
Podemos encontrar vestígios desse início no livro de Atos, que destaca o desenvolvimento 

histórico da promessa: “...e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém (At 2:7), como em toda a 
Judéia e Samaria (caps. 8-12), e até os confi ns da terra” (At 13:28).  A base da equipe apostólica de 
Pedro e João foi Jerusalém,  o primeiro centro de infl uência dos Apóstolos.  De Jerusalém também 
surgiram, OS problemáticos falsos apóstolos que subverteram comunidades inteiras com seus 
ensinamentos legalistas. 

Jesus 
Paulo   x  LEGALISMO
Lutero
Nós (IGREJA CONTEMPORÂNEA)

O legalismo tira o foco do que é realmente importante na palavra. Aquilo que Russel Shedd 
chama de “o espírito da lei” – o que está por trás da mensagem, a intenção real de Deus com 
aquilo. Infelizmente esse mal sempre esteve presente na igreja até os dias de hoje. Por causa 
desse e de outros maus exemplos é necessário que o cristão não só conheça a bíblia, mas também 
a igreja. Especialmente para Paulo e Lutero, a justifi cação baseava-se unicamente na imerecida e 
gratuita graça de Deus dada ao homem objetivamente em Cristo Jesus, através dos méritos do seu 
sangue derramado na cruz. O autor de Raizes em Terra Seca aponta que os cristãos judaizantes e, 
mais tarde, os teólogos Católicos, consideraram a justifi cação interdependente da graça de Deus, 
operando subjetivamente nos homens, como diz o autor, induzindo-os a fazer boas obras, isto é, 
as obras da lei! Nesse momento estabeleceu-se a confusão da  justifi cação com a santifi cação, 
condicionando a primeira à segunda, e “corromperam a verdadeira natureza objetiva e legal da 
justifi cação e da justiça divinamente imputada”, infelizmente.

O segundo centro de infl uência apostólica, no primeiro século foi Antioquia da Síria. Paulo e 
Barnabé foram enviados dali em sua primeira viagem apostólica à Ásia Menor, onde estabeleceram 
as quatro igrejas da Galácia – Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe



13

Em sua segunda viagem 
missionária, paulo desta vez foi para 
à europa oriental, (at 18.22,23)  E 
estabeleceu as igrejas de fi lipos (na 
macedônia), tessalônica e corinto 

Segunda viagem de paulo

Partindo novamente de 
antioquia da síria, (at 19.10)  Temos a 
terceira viagem apostólica de paulo, 
quando foi fundada a igreja em éfeso, 
que logo se tornou o terceiro centro 
dinâmico de infl uência na terra. De 
éfeso “...Todos os que habitavam 
na ásia... Ouviram a palavra do 
senhor”, resultando, sem dúvida, no 
estabelecimento de três pequenas 
comunidades no vale de licus, 
colossos, laodicéia e hierápolis, como 
também no estabelecimento de outras 
igrejas históricas na ásia, para as 
quais joão demonstrou tanto cuidado 
piedoso e interesse evidenciados em 
apocalipse. Ap 2-3).

 
Apesar de todos os seus defeitos e dos complexos problemas (revelados no novo 

testamento), esta ainda era a igreja santa, católica e apostólica.

“Não fiz nada: a Palavra fez e relizou tudo” Lutero

Ao estudarmos a igreja primitiva, concluimos que ainda que fosse a igreja mais correta até 
hoje, ela tinha seus problemas. Quanto mais as nossas igrejas hoje, não terão? Mas cremos que deus 
está nos aperfeiçoando, até o ponto em que chegaremos a ser como esses versículos descrevem:

“Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, Para a santificar, purificando-a com a 
lavagem da água, pela palavra, Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem 

ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. “ Efésios 5:25-27.

Já no fi nal do primeiro século já ocorria um declínio, percebido no livro Apocalipse, de João, 
principalmente quando escreve a èfeso, que quarenta anos antes tinha sido cenário de uma poderosa 
visitação do Espírito Santo e é assim advertida: 
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“Lembra-te, pois, donde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; se não, brevemente 
virei a ti, e removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres”.

O crescente  formalismo no ensino e no culto substituiu o elemento profético entusiástico da 
vida cristã primitiva, por isso Schmitt alerta que “os especialmente ‘dotados’ se tornaram escassos e 
suas profecias talvez menos confi áveis”

1.2.1 - A Estrutura da Igreja do primeiro  século

 Posteriormente, a igreja se tornou menos um organismo e mais uma organização. A 
estrutura começou a substituir a espontaneidade. As igrejas foram originalmente lideradas 
por um colégio de presbíteros, ou anciãos. (At 20:17) estes eram os bispos. Não se fazia entre 
eles nenhuma distinção ofi cial.As estruturas de governo da igreja mudaram porque a liderança 
exercida por um conselho de iguais não funcionava por muito tempo. E isso se deu pelo declínio 
da presença do Espírito Santo. 

1.2.2- Gnosticismo: heresia e legalismo

Os erros básicos do pensamento gnóstico, segundo Schmitt,  foram respondidos por Paulo 
na carta aos Colossenses. O autor descreve que “Paulo combate a noção herética de que “Deus 
é inacessível e que somente poderiam se aproximar dele através de uma longa graduação de 
intermediários celestiais, dos quais Jesus é apenas um e que, portanto, todas essas hierarquias 
celestiais deveriam ser adoradas...” 

No gnosticismo haviam tendências legalistas, originadas do seu conceito de que o corpo 
e qualquer matéria são intrinsecamente maus. Um tipo de visão do mundo onde tudo o que não é 
“de Deus”, é do diabo. Essa concepção tornou-se a semente de noções extremistas posteriores a 
respeito do pecado herdado fi sicamente e que deveria haver “severidade para com o corpo”, sendo 
cristalizada nas celibatárias práticas monásticas dentro da cristandade. Para Schmitt, a igreja, 
na sua tentativa de combater o gnosticismo, “desenvolveu uma organização bem estruturada e 
um credo claramente defi nido, que contrastou com a natureza mais espontânea e carismática do 
cristianismo primitivo”. Infelizmente essas atitudes tiveram que ser tomadas. O perigo da liberdade é 
torna-se libertinagem.

1.2.3 -A Igreja no Segundo Século (100-175)

Com relação à igreja no segundo século, Schmitt nos presenteia: “A correspondência 
dos apóstolos e de homens intimamente ligados a eles chegou até nós na forma de nosso Novo 
Testamento: 

LIÇÃO PARA A IGREJA  DE HOJE

• A igreja sempre teve problemas, mas nunca podemos desanimar dela, pois ela é a noiva de 
cristo e seu projeto de implantação do reino aqui. Devemos continuar a orar e trabalhar pela 
perfeição da noiva, ao invés de desistir dela.

• Como na igreja de Atos, a igreja de hoje também não tem “netos”, cada um precisa assumir 
sua posição de “fi lho”.
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•Gl2:9 Pedro, Tiago, o Irmão de Jesus, e João. 
•Paulo, o apóstolo dos gentios e autor de treze cartas. 
•Judas, o irmão de Tiago 
•Marcos, discípulo de Pedro.
•Mateus, um dos doze
• E, as compilações históricas de Lucas, que acompanhou o próprio Paulo como membro 

de sua equipe apostólica. 

É importante ressaltar que, segundo as evidências, ao contrário de muitas retratações 
errôneas, os discípulos de Jesus eram jovens. Sabemos disso pelo longo tempo que alguns 
(principalmente João) viveram após a morte de Cristo. Se fossem da mesma idade ou mais velhos 
do que Cristo seria muito difícil de que isso acontecesse. Além disso, vemos a facilidade que eles 
tinham em deixar suas vidas e seguirem Jesus, o que seria impossível para um chefe de família 
mais velho, devido as suas responsabilidades para com ela.

LIÇÃO PARA A IGREJA  DE HOJE

• - Quando interesses difusos  entram  na igreja, estruturas organizacionais, que por vezes 
engessam e burocratizam o cotidiano dela, são um mal necessário

• Sem a igreja, um refl exo do Espírito de Deus, a terra não povoaria o céu.
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ANOTAÇÕES E REFLEXÕES PESSOAIS
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CFAP • MÓDULO 3 • CAPÍTULO 1

NOME: ________________________________________________________________________DATA:________________

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM

1) Quais as maneiras principais pelas quais as culturas hebraicas, gregas e romanas prepararam o 
mundo para a vinda de Jesus Cristo?

2) Qual o signifi cado da palavra “católica”?

3) Qual era a mensagem apostólica fundamental, ou kerygma?

4) Diga qual era a essência do ensinamento apostólico (didaquê) e o que não era.

5) Onde estava o primeiro centro geográfi co de infl uência cristã?

6) Dê o nome do segundo centro geográfi co de infl uência apostólica e descreva o alcance desse centro.

7) Qual foi o terceiro centro de infl uência apostólica no primeiro século?.

8) Mostre a partir de evidências no Novo Testamento que, por volta do fi m do primeiro século, podemos 
detectar sinais de um movimento de declínio.

9) Mencione alguns dos erros do Gnosticismo e a difusão desses erros no Cristianismo Católico primitivo.
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CAPÍTULO 2

PAIS DA IGREJA E CONCÍLIOS

01   OS REGISTROS PÓS-APOSTÓLICOS

Os intitulados  pais pós-apostólicos são:

Clemente de Roma (96), 

Barnabé (132), 

Hermes de Roma (140), 

Inácio “bispo de Antioquia” (110-115), 

e Policarpo de Esmirna, um discípulo do apóstolo João (110-117).
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São denominados por “folhas verdes na seca”, por Schmitt, pois nos seus escritos 
percebem-se as características defi nidas do Cristianismo do segundo século, e também, seus 
sutis desvios da vida e do ensino apostólicos originais, infelizmente.

Assim apresentados por Schmitt: 

CLEMENTE DE ROMA (96), um discípulo de Pedro, é provavelmente o primeiro dos escritores 
pós-apostólicos. Sua carta à igreja de corinto está incluída em uma das antigas coleções do cânon 
das Escrituras. Ele foi um dos primeiros a fazer distinção entre “clero” e “leigos”, um claro desvio 
do entendimento apostólico sobre o sacerdócio de toda a igreja, como vemos em 1Pe 2:5: 

“Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para 
serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo” 

(1Pe 2:5)

Sem a presença forte e antisséptica do Espírito Santo, essas duas armas - o cânon dos 
escritos apostólicos, como a corporifi cação da verdade fi nal, e o reconhecimento da verdadeira 
igreja como a igreja dos apóstolos originais - estavam destinadas a se tornarem as principais 
armas na batalha contra a ameaça dos hereges Gnósticos com suas “revelações” heréticas e suas 
autorreivindicações de autoridade. 

POLICARPO (110-117), Foi um mártir canonizado e discípulo pessoal de João. Assim como 
Clemente, ele também apela aos escritos e “sabedoria do abençoado e renomado Paulo”, dessa 
forma reconhecendo os escritos do apostolo Paulo como inspirados por Deus e este apelo se torna 
outro fundamento para a formulação de um cânon de escritos do Novo Testamento.

INÁCIO (110-117), “o bispo de Antioquia”, recorre ao episcopado, ou o ofício do bispo, como 
o melhor meio de manter a  integridade doutrinária e a unidade diante dos ataques dos hereges 
facciosos, ORDENANDO: “reverenciar os diáconos como a Jesus Cristo; o bispo como ao Pai; e os 
presbíteros como ... aos Apóstolos. Sem estes não há Igreja...”

Inácio, em sua carta a Esmirna, é o primeiro a chamar a Igreja de “a igreja Católica”, 
querendo dizer com isto “a igreja universal”. Ele ainda ordena aos esmirnianos que “sem o bispo 
não é lícito batizar nem celebrar a Santa Comunhão...” ou seja, querendo impedir heresias ele 
mesmo se tornara um herege.

“Perto do fi nal do primeiro século cristão ocorreu uma mudança. Uma falta geral de 
confi ança nos dons do Espírito, um desejo de mais ordem específi ca, e uma necessidade urgente 
de uma defesa adequada contra as heresias resultaram numa transferência gradativa da pregação, 
do ensino e da administração dos Sacramentos dos “homens dotados” para os presbíteros. 

As funções da igreja eram agora exercidas somente pelos presbíteros. isso marcou o início 
da divisão dos cristãos entre “clero” (os escolhidos) e “leigos” (as massas). 

Schmitt refl ete que “talvez, na ausência de um autêntico derramamento do Espírito Santo, 
o que esses homens fi zeram tenha sido o melhor que poderia em tais circunstâncias e com os 
meios de que dispunham.”
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02   OS ENSAIOS PARA A  REFORMA PROTESTANTE

Segundo Schmitt os principais nomes que antecederam a Reforma protestante são:

MÁRCIO

“O primeiro reformador da igreja”, denominado assim por historiadores. Excomungado da 
igreja em Roma em 144 por causa de seus fortes ensinamentos heréticos Gnósticos e Docéticos, 
(que acreditam que Cristo veio num corpo imaterial). Formou suas próprias igrejas que se 
espalharam por todo o império e permaneceram até o século quinto. Márcio, um pregador da 
graça, rejeitou todas aquelas formas de legalismo e judaísmo que sentiu estarem prevalecendo 
na igreja institucional.

MONTANO

Liderou um movimento que levou seu próprio nome. Foi uma reforma carismática ocorrida 
por volta de 156 em Mísias, que incluiu glossolalia (falar em línguas), profecias, visões e uma 
expectativa escatológica. Infelizmente, como aconteceu com muitos derramamentos pentecostais, 
apresentou uma cota de excessos super-espirituais e fanatismo. Como o Montanismo representava 
uma ameaça muito grande à autoridade do Cristianismo estabelecido, foi formalmente condenado 
pelos sínodos de vários bispos da Ásia Menor, que, a partir daí, reagiram mais ainda contra as 
manifestações espontâneas do Espírito Santo e entraram num formalismo ainda mais rígido.

2.1 PRINCIPAIS PERSEGUIÇÕES

Schimitt narra que: Nos aspectos políticos, sociais e religiosamente o Cristianismo era 
totalmente incompatível com o sistema secular de Roma. No governo de Nero (54-58), a perseguição 
começou, já no primeiro século, acusando falsamente os cristãos de terem incendiado Roma. A 
perseguição continuou sob o governo de Domiciano (91-96). No governo do imperador Trajano (98-
117), Inácio de Antioquia foi jogado às feras no Coliseu de Roma, em 115, e Simão de Jerusalém, 
sucessor de Tiago e um parente de nosso Senhor, foi torturado por muitos dias e fi nalmente 
crucifi cado em 107. O santo Policarpo de Esmirna, discípulo de João, foi queimado na fogueira em 
155, no governo do imperador Antonio Pio, porque, de acordo com seu próprio testemunho, ele não 
iria blasfemar contra o Rei que o salvara. No governo de Marco Aurélio (161-180), a perseguição 
continuou por anos, e incluiu a decapitação de Justino Mártir, o apologista em Roma, em 166. Mas 
parece, como sempre acontece, que “o sangue dos mártires é a semente da igreja”, pois, por volta 
de 180, a igreja se estabelecera em todas as partes do Império Romano e além de suas fronteiras 
ao sul e ao oeste.

2.2 OS DEFENSORES DA FÉ CRISTÃ

Os apologistas do segundo século eram escritores cristãos que defendiam a fé cristã 
contra as falsas acusações e calúnias dos antagonistas da igreja. 

A verdadeira igreja foi sempre destinada a ser mal entendida e caluniada. Quando ela é 
aplaudida e popular, está em declínio. Por isso não devemos desfalecer quando ela é perseguida 
nos dias de hoje.

ALGUNS APOLOGISTAS IMPORTANTES:
Justino Mártir, 
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Quadratus de Atenas (125),
 Atenágoras (177), 
Melito, bispo de Sardes (169-180).

“Jesus é tudo. Quando ele julga, ele é a Lei; quando ele ensina, ele é a Palavra; quando ele salva, 
ele é a Graça; quando ele gera, ele é o Pai; quando é gerado, é o F ilho; quando ele sofre, ele é o 

Cordeiro; quando sepultado, é o Homem; quando ressurreto, ele é Deus. Assim é Jesus Cristo! A ele 
seja a glória para sempre, amém!”  Escreve Melito, Bispo de Sardes.

2.2.3  OS ANCESTRAIS PAIS CATÓLICOS (175-325)      

A era “antenicena” é aquele século e meio antes da convocação pelo Imperador Constantino 
do Primeiro Concílio Geral da Igreja, em Nicéia, em 325. Os homens proeminentes desta era são 
chamados de “Pais da Igreja”. Entre eles há cinco que se destacam como os mais brilhantes e 
fi éis: Irineu, foi discipulado por Policarpo de Esmirna (discípulo de João), Sua contribuição mais 
importante foram seus cinco volumes, Contra as Heresias, escritos principalmente para combater 
o Gnosticismo.

Outros nomes dessa época: 

Tertuliano, 
Cipriano, 
Clemente 
Orígenes.

2.2.4 DUAS TEOLOGIAS IMPORTANTES

A teologia latina, representada principalmente por Tertuliano e seu sucessor, Cipriano, 
ambos oriundos de Cartago na África do Norte, tendeu a ser mais realista e prática, tratando com 
a Igreja e a salvação, e foi mais fi rmemente hostil ao Gnosticismo e a qualquer fi losofi a. 

A teologia grega, representada principalmente pela escola alexandrina de Clemente 
e Orígenes, foi mais fi losófi ca e idealista, tratando mais com as doutrinas da cristologia e da 
encarnação, e procurou interpretar o Gnosticismo à luz da ortodoxia cristã.

A)  Teólogos Latinos do Ocidente

Tertuliano de Cartago (155-255) chamado de “o Pai da Teologia Latina”. Convertido do 
paganismo com mais de trinta anos de idade, na virada do século rompeu com a Igreja Católica 
e se juntou à seita puritana, porém carismática e ortodoxa, dos montanistas. Ao mesmo tempo, 
iniciou sua extensa carreira literária de defesa apologética e defi nição do Cristianismo ortodoxo. 

Escreveu contra os heréticos Gnósticos (usando de sarcasmo e malícia), entre eles Márcio, 
defendendo a igreja dos apóstolos como a única e verdadeira igreja.

Escreveu sobre: oração, penitência, paciência, batismo e também sobre cristologia trinitária, 
também enfatizou os grandes temas de Paulo, pecado e graça, lançando os fundamentos para a 
teologia subsequente do grande pensador norte africano, Agostinho, Bispo de Hipona. 

Cipriano de Cartago considerava o montanista Tertuliano como seu mestre (por meio de 
seus escritos), talvez nunca tenham se encontrado pessoalmente. Sua contribuição principal ao 
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pensamento do terceiro século foi no desenvolvimento do Catolicismo episcopal. Ele advogou a 
crença de que todos devem ser sujeitos a um bispo para poder estar na única Igreja universal, em 
reação aos cismáticos de seus dias, embora nunca atacasse nominalmente seu venerado mestre, 
o montanista Tertuliano. 

B) Teólogos Gregos no Oriente

Clemente de Alexandria (150-220) o principal líder da escola de catequese em Alexandria 
(e Orígenes, seu aluno)  no Egito.A escola grega procurou interpretar Deus e Cristo combinando 
as fi losofi as da época com a mensagem do Cristianismo, resultando assim, na verdade, um 
“Gnosticismo cristão”. 

Orígenes 
“produziu mais livros do que qualquer outro homem poderia ler durante toda sua vida”. 
Hexapla 
uma tradução hebraica e grega do Velho Testamento, e seus volumosos Comentários sobre 

as Escrituras. 

Obra mais célebre: De Principiis, em quatro volumes, a primeira grande apresentação 
sistemática das doutrinas do Cristianismo e que os historiadores creem ser a obra de maior 
alcance intelectual da Igreja antenicena, comenta Schmitt. 

2.2.5 - MUDANÇAS EXPRESSIVAS NA ERA ANTENICENA

Cinco mudanças signifi cativas ocorreram na era antenicena de Irineu, Tertuliano, Cipriano, 
Clemente e Orígenes:

a) a emergente regra de fé, 
b) a consolidação do cânon do Novo Testamento, 
c) o fortalecimento do episcopado, 
d) a crescente supremacia da Igreja Romana e a 
e) formação de uma Cristologia defi nida . 

2.2.6 - DESENVOLVIMENTO DE UM CÓDIGO DE FÉ

     A ameaça Gnóstica forçou a formulação gradativa de algum tipo de credo básico dentro 
da Igreja Católica, pelo qual o Espírito da verdade poderia ser mais facilmente distinguido do 
espírito do erro. Nesse período foi desenvolvido o Credo dos Apóstolos, que consistia de doze 
declarações apostólicas de fé, confi ssão esta que era requerida de cada candidato ao batismo:

1.  Creio em Deus Pai Todo-Poderoso;
2.  também creio em Jesus Cristo, seu único fi lho, nosso Senhor,
3.  concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria,
4.  padeceu sob Pôncio Pilatos; foi crucifi cado, morto e sepultado; desceu ao inferno,
5.  ao terceiro dia ressuscitou,
6.  subiu ao céu,
7.  sentou-se à direita do Pai,
8.  de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos.
9.  Creio no Espírito Santo,
10. na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
11. na remissão dos pecados,
12. na ressurreição da carne e na vida eterna.
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2.2.7 – SURGE UM CÂNON DOS ESCRITOS APOSTÓLICOS

Cânon,do grego kanon,  signifi ca “uma vara de medir” ou “uma régua”. 

Schmitt nos explica: É a palavra usada pelos antigos pais da Igreja àqueles primeiros 
escritos apostólicos, pelos quais se avaliariam todas as outras revelações e escritos. Diante da 
circulação de certos evangelhos e epístolas Gnósticos, Irineu insistiu que o teste de validade de 
qualquer escrito inspirado fosse sua autoria pelos apóstolos ou por homens intimamente ligados 
a eles. A esses textos Irineu chamou “Escritura”. Tertuliano se refere a esses escritos como o Novo 
Testamento, considerando-os equivalentes ao Velho Testamento, no que diz respeito à inspiração 
divina. Por volta de 200, a Cristandade ocidental havia reconhecido um cânon do Novo Testamento 
que incluía basicamente:

Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Gálatas, 
1 e 2 Tessalonicenses, Romanos, Filemon, Tito, 1 e 2 Timóteo, Judas, 1 e 2 João, Apocalipse, e o 
Apocalipse de Pedro. Porém, o desenvolvimento do cânon do Novo Testamento na sua forma fi nal, 
como conhecemos hoje, demorou até aproximadamente 400 para ser formado no ramo latino da 
Igreja e, mais tarde ainda, no ramo grego.

2.2.8 -  A CONSOLIDAÇÃO DO EPISCOPADO

A Igreja, perto do fi nal do primeiro século tornou impossível o ministério completo do 
Corpo na localidade. A presença de heréticos em reuniões locais da Igreja tornou o ministério 
“aberto” do Corpo ainda mais indesejável, sendo imperativa a transferência do ministério público 
de todo o Corpo para apenas os presbíteros reconhecidos da Igreja. Nesta mudança percebemos 
as primeiras distinções sutis entre o clero (os “sacerdotes”) e os leigos da Igreja.

Inácio de Antioquia (110), na sua percepção, enfatizava à obediência ao “bispo singular” 
como melhor proteção, contra a invasão da heresia Gnóstica. Evidentemente percebeu-se que a 
submissão a um único homem era mais efetiva do que a submissão a uma pluralidade de homens. 
isso se deu devido a imaturidade dos cristãos, que incapazes de lidarem com os confl itos e desafi os 
da igreja necessitavam de uma fi gura paterna na direção dela.

Nesta época destacou-se ainda mais a legitimidade exclusiva daquele episcopado que 
estivesse em sucessão direta dos próprios apóstolos. Defensores do episcopado monárquico 
como sendo por sucessão dos apóstolos: Irineu, Clemente, Tertuliano, e especialmente Cipriano,

Assim como se faz em muitas igrejas hoje, há uma ênfase em apologética e estrutura 
como remédio, em vez de enfatizarem a renovação do derramamento do Espírito Santo como nos 
dias dos apóstolos!
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CFAP • MÓDULO 3 • CAPÍTULO 1 e 2

NOME: ________________________________________________________________________DATA:________________

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM

1) Explique como o romper do Gnosticismo no segundo século afetou a estrutura da Igreja cristã.

2) Quais as armas que os “pais pós-apostólicos” usaram para combater o Gnosticismo?

3) Que razão há para o aparecimento da divisão entre “clero” e “leigos” no fi nal do primeiro século?

4) Que resultado idêntico produziram os movimentos de Márcioe e Montano sobre a estrutura da Igreja?

5) Qual foi a causa principal da perseguição aos cristãos do primeiro e segundo séculos? Nomeie alguns 
do imperadores perseguidores. Nomeie alguns dos mártires famosos.

6) Qual a necessidade que os apologistas preencheram? Cite vários deles.

7) Que é a era antenicena e quem são os homens proeminentes dessa era?

8) Quais foram as duas teologias da Igreja e suas respectivas diferenças, e quais foram os pais católicos 
que ajudaram a formar cada uma?
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9) O que mais forçou, acima de tudo, o desenvolvimento de uma regra de fé?

10) O que qualifi cava um escrito para estar no “cânon” da Escritura?

11) Nomeie os passos desde a simplicidade congregacional apostólica até o episcopado monárquico.
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03   OS  SETE CONCÍLIOS DA IGREJA CATÓLICA 

2.3.1 CRESCE A HEGEMONIA DA IGREJA DE ROMA

A localização de Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria asseguravam 
naturalmente uma proeminência especial aos seus Bispos, devido à infl uência singular de suas 
igrejas.” Por isso nos anos 100, a Igreja Romana se sobressaiu como a maior congregação 
da Cristandade. Por volta de 251, continuava a ser a igreja mais forte de sua época, com 
aproximadamente 30.000 seguidores sob a autoridade do bispo único Cornélio (maiss 46 
presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 coroinhas e 52 exorcistas, leitores e zeladores). 

Schmitt afi rma que: A infl uência de Roma foi conhecida por sua famosa generosidade. 
Por volta de 251 havia mais de 1500 necessitados sendo sustentados pela Igreja. Inácio, em 
sua epístola aos Romanos, dirigiu-se a eles como “aos que têm a presidência do amor”. Roma, a 
congregação da caridade, o lugar onde o credo foi formulado e o cânon consolidado, a que mais 
defendeu a fé apostólica, alcançara naturalmente uma posição de importância na era antenicena, 
posição esta que mais tarde seus bispos ambiciosos usariam como vantagem política em seus 
esforços para obter a supremacia ofi cial da Sé Romana (sede de poder) sobre toda a Cristandade.

2.3.2 DESENVOLVIMENTO DE UMA CRISTOLOGIA DETERMINADA

De acordo com os apóstolos, há também o entendimento simples de que, de alguma forma, 
O Deus único é revelado e expressado aos homens como “o Pai e o Filho e o Espírito Santo” (Mt 
28:19). Além desta simplicidade não existem defi nições elaboradas ou extensas sobre Deus no 
Novo Testamento. Jesus é apresentado por João como o grande “EU SOU” (Jo 8:58). Ele é “o Deus 
unigênito, que está no seio do Pai...” (Jo 1:18) 

Em resumo, esta é a Cristologia apostólica. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro 
homem. O problema desse pensamento foi que mais tarde, teólogos e estudiosos tentando explicar, 
acabaram por complicar, gerando um grande número de teologias, teorias e heresias sobre quem 
Cristo é (trindade, triteísmo, unicidade, subordinação de uma pessoa da trindade a outra...)

Um dos primeiros a elaborar sobre a palavra Trindade para defi nir a Divindade foi Tertuliano, 
o montanista. Há controvérsias e dúvidas até hoje com respeito à pessoa do Deus único de quem 
esses graus e formas e aspectos são reconhecidos pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Os monarquianistas (intitulados por Tertuliano, por causa de sua forte posição monoteísta) 
declararam categoricamente sua fé na unidade ou unicidade absoluta de Deus, reagindo às 
tendências chamadas triteístas dos trinitários. A forma mais difundida do monarquianismo foi 
o “Monarquianismo Modalista” (a antiga versão da nossa teologia pentecostal da “unicidade” no 
século vinte). Na visão dos monarquianistas, Deus era Deus único, revelando-se em três modos ou 
maneiras: Pai, Filho e Espírito Santo. 

Schmitt nos alerta: “Nesta altura de nosso estudo da história da Igreja devemos estar bem 
cientes de que a era apostólica da simplicidade doutrinária havia cessado. As defi nições técnicas 
e as explanações extensas estão, agora, na ordem do dia. E com isto viriam controvérsias e cismas 
incontáveis e contínuos esforços autoritários para defi nir e controlar os limites da “verdadeira fé 
católica apostólica”.”
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2.3.3  SETE CONCÍLIOS DA IGREJA CATÓLICA  (325-787)

A suposta experiência de conversão do Imperador Constantino, o Grande, em 312, alegando 
ter visto no céu uma cruz fl amejante e as palavras: “Vença por este sinal, provocou, a edição, 
em Milão, de um decreto histórico concedendo total tolerância ao Cristianismo dentro do Império 
Romano. Abaixo um quadro resumo dos concílios da Igreja Católica:

Cidade Ano Assunto Personagens Resolução

Nicéia 325 A natureza de Cristo dentro da 
Trindade.

O presbítero alexandrino, Ário, e 
seu bispo, Alexandre.

A decisão fi nal do concílio foi 
anatematizar Ário e seus segui-
dores e acertadamente declarar 
na expressão do credo de Nicéia: 
“Nós cremos... em um Senhor 
Jesus Cristo... gerado, não criado, 
de uma substância com o Pai...”.

Constantinopla 381 Arianismo Apolinário, bispo de Laodicéia, e 
Gregório de Nazianzo

Este segundo concílio da Igreja 
foi realizado na cidade de Con-
stantino para continuar a tratar e 
solucionar a controvérsia ariana e 
ampliar a confi ssão nicena.

Éfeso 421 Nestório fi zera uma distinção tão 
grande entre as naturezas divina 
e humana de Cristo que quase 
o separou em duas pessoas. 
Nestório se opusera a chamar 
Maria de “mãe de Deus”, uma 
prática já presente na Igreja 
daquela época, insistindo que 
ela era somente a mãe de Jesus 
Cristo homem e não de sua 
natureza divina.

Cirilo, Bispo de Alexandria, e 
Nestório, o  Patriarca de Constan-
tinopla

Concílio aconteceu em circun-
stâncias de confusão. Os legados 
papais juntaram-se a Cirilo e 
seus bispos, e declararam de-
posto  Nestorio. Ao mesmo tempo 
condenaram o pegianismo

Calcedônia 451 A humanidade e a divindade de 
Cristo. A questão de uma natureza 
ou duas.

Dióscoro, Bispo de Alexandria. 
Êutico, abade em Constantinopla

O Concílio de Calcedônia elegeu o 
Patriarca de Constantinopla como 
o Bispo Principal mas recusou o 
apelos de Leão para ser reconhe-
cido como Bispo Universal da Ig-
reja (embora de fato concordasse 
em reservar o título de “Papa” 
para o Bispo Romano).

Constantinopla (2º) 553 O Imperador Justiniano, sem 
o consentimento do Papa Ro-
mano, convocou o quinto concílio 
católico da Igreja com 164 bispos 
para solucionar a persistente 
controvérsia monofi sista que 
afi rmava que Cristo tinha uma só 
natureza.

Imperador Justiniano e Hormis-
das, bispo de Roma,

Este concílio, num ato muito 
confuso, condenou Orígenes 
como herético, antes tido como 
“o maior teólogo anteniceno da 
Igreja Oriental”, e aquele cujos 
pensamentos já tinham ajudado 
muito a moldar o pensamento 
da Igreja!
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Constantinopla (3º) 680 - 681 No sexto concílio católico, o 
monotelismo, que ensinava 
que Cristo tinha apenas uma 
vontade singular, foi condenado. 
O concílio proclamou “que Cristo 
tem duas volições ou vontades, 
e duas operações naturais 
sem divisão ou variação, sem 
separação ou mistura...” (Na 
verdade, Jesus Cristo tem apenas 
uma vontade � verdadeiramente 
humana, porém verdadeiramente 
divina. É de se fi car um tanto ou 
quanto admirado dos problemas 
teológicos e cristológicos criados 
pelos homens até o sétimo 
século do Cristianismo!)

Sérgio, bispo de Constantinopla
Honório, bispo de Roma,

Condenou o Papa Honório (638) 
como herético. Philip Scha�  
comenta o problema subse-
quente que este ato criou: “A 
condenação, como herético, de 
um papa falecido por um concílio 
ecumênico é tão inconsistente 
com as reivindicações da infali-
bilidade papal, que historiadores 
romanos têm tentado ao máximo 
negar o fato ou enfraquecer a 
sua força através de argumentos 
sofi sticados.”  Estes são séculos 
de crescentes controvérsias e 
confusões, enquanto a vida do 
Espírito de Cristo continuava a 
declinar nas igrejas.

Nicéia (2º) 787 - Último 
concílio uni-
versal

O uso de imagens nas igrejas e 
no culto.

A imperatriz Irene estava a favor 
de imagens, e decidiu convocar 
mais um concílio, juntamente 
com Tarásio, bispo de Constan-
tinopla, e Adriano, bispo de Roma.

Este último concílio da Igreja 
Católica em processo de desin-
tegração não fez muito mais que 
produzir o decreto biblicamente 
incorreto: “Se qualquer bispo 
desta época em diante for 
achado consagrando um templo 
sem relíquias sagradas, será 
deposto como um transgressor 
das tradições eclesiásticas!”

Fonte: internet

“Sem muita 
oração e 

lágrimas não há 
avivamento.”

CHARLES FINNEY
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Outros Líderes Católicos Proeminentes

Pertencem também a esta época, dos concílios, outros líderes católicos relevantes:
Ambrósio (340-397), Bispo de Milão, levando Agostinho à conversão de sua sensualidade 

a Cristo. Jerônimo (343-420), o monge celibatário, conhecido por sua famosa compilação das 
Escrituras do Velho e Novo Testamentos numa versão latina conhecida como Vulgata

Leão, o Grande(440-461), bispo e teólogo romano, declarou, 

“A cruz é a nossa glória através da qual o mundo está morto para nós e nós estamos mortos 
para o mundo (Gl 6.14)... Qualquer um que tenha pregado seus desejos pecaminosos à cruz, que tenha 
colocado aos pés de seu Salvador qualquer ressentimento ou amargura que possa estar em seu 
coração, que tenha aprendido a perdoar seus inimigos e a preferir a vontade de Deus, ao invés da sua, 
que se recuse a ceder aos impulsos de sua natureza carnal e que ande no caminho do Espírito Santo 
de Deus, não tem necessidade nem de temer o maligno nem de tentar apaziguá-lo...”. 

Essas  eram direções condizentes com a palavra, no entanto, ele mesmo forçou a barra 
para ser reconhecido na Igreja como “Bispo Universal”. Foi Leão, o grande quem deu à teoria do 
poder papal sua mais completa forma. Embora no fi nal tenha sido grandemente aceito como 
supremo pontífi ce (bispo) na Igreja Ocidental, as reivindicações de Leão foram enfaticamente 
repudiadas pela Igreja Oriental, tendo como consequência a divisão fi nal entre as Igrejas Grega e 
Romana séculos depois. 

E assim Leão permanece como um enigma � um homem de profunda convicção espiritual, 
porém de grande ambição pessoal. UMA contradição evidente de espiritualidade e carnalidade. 

Lições para a igreja  de hoje

Leão, o grande nos mostra um dos problemas recorrentes nas lideranças eclesiásticas, ou seja, 
homens de Deus que pensam da seguinte maneira: “a obra do senhor tem que ser feita pela minha 

visão, porque os outros são incompetentes para isso.”
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CFAP • MÓDULO 3 • CAPÍTULO 2

NOME: ________________________________________________________________________DATA:________________

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM

1) Quais os fatos que contribuíram para o crescente domínio da Igreja Romana sobre a Cristandade?

2) Qual a diferença entre a teologia e a Cristologia do primeiro século e as do terceiro e quarto séculos?

3) Que lição podemos tirar hoje deste assunto do relacionamento entre simplicidade doutrinária e uni-
dade versus sofi sticação doutrinária e facção?

4) O que mudou os rumos da Igreja cristã tanto para o bem quanto para o mal no início do quarto século?

5) Que ato de Constantino, um pouco antes de sua morte, serviria somente para aumentar a divisão entre 
as Igrejas Grega e Latina?

6) Descreva rapidamente a controvérsia pelagiana-agostiniana, citando os líderes proeminentes que 
abraçaram cada ponto de vista.

7) Comente rapidamente as contradições que existiam na vida de Leão, o Grande.

8) Numa única frase estabeleça o contraste entre a mentalidade da era dos concílios e a mentalidade da 
igreja apostólica a respeito do próprio nosso Senhor Jesus Cristo.
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ANOTAÇÕES E REFLEXÕES PESSOAIS
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CAPÍTULO 3

DAS TREVAS À REFORMA

Esta fascinante era da história  (590-1294) da igreja medieval pode ser dividida em dois 
períodos principais: 

• A ASCENSÃO DO PAPADO, de Gregório I a Gregório VII (590-1050) 
• A ERA DO PAPADO ABSOLUTO, de Gregório VII a Bonifácio VIII (1050-1294).

01   ASCENSÃO DA IGREJA CATÓLICA ROMANA

Há dois motivos principais para a supremacia do Cristianismo Romano sobre o Cristianismo 
Grego e para a consequente ascensão do papado romano: 

1) a queda do Ocidente diante das hordas bárbaras, 
2) a queda do Oriente diante dos muçulmanos.

Enquanto as igrejas de Tertuliano, Cipriano e Agostinho no norte da África foram 
praticamente erradicadas pelo islamismo, o trabalho missionário na Europa se fortaleceu.

Muitos dos invasores bárbaros já eram cristãos arianos e, com o passar do tempo, um 
número vultoso se tornou católico, o que por fi m aumentou grandemente o poder do defensor do 
Catolicismo ocidental, o Bispo de Roma.
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Acontecimentos e datas importantes: 

432: 
O missionário Patrício na Irlanda, levou parte da ilha a unir-se à igreja do Continente e a Roma. 

496: 
Clóvis, rei dos francos, foi batizado na Igreja Católica juntamente com três mil de seus soldados. 

563: 
Columba iniciou obras missionárias na Escócia. 

587:
Recaredo, o rei visigodo da Espanha, se converteu do arianismo à fé católica. Missionários 

irlandeses zelosos foram os instrumentos que levaram o Evangelho e a Igreja ao sul e centro da 
Alemanha. 

A conversão das tribos germânicas ao Catolicismo e os reis francos Pepino e Carlos Magno 
fi zeram grandes concessões de terra (os estados papais) ao Bispo de Roma, nos anos 700. Schmitt 
nos alerta: Nem é preciso dizer que em muitos lugares esse benefício à Igreja Católica foi de 
pouco proveito para o Reino de Deus. Implicou, simplesmente em mais um passo em direção à 
secularização da Igreja Católica iniciada séculos antes sob poder de Constantino. O Catolicismo 
estava agora ainda mais saturado com um grande número de pessoas não convertidas e idólatras 
que na verdade trariam consigo, para dentro do Catolicismo, uma nuvem negra de opressão 
demoníaca e de atividade de espíritos malignos que agravariam seu declínio na Idade Escura. 

IMPORTANTE afi rmação de Schmitt:

“Essas massas nominalmente “convertidas” substituíram seu paganismo por símbolos 
cristãos. Em vez de adorarem seus deuses pagãos, elas agora veneravam imagens e relíquias, “a mãe 
de Deus”, anjos, mártires e santos. A prática apostólica de orar em favor dos santos degenerou-se em 
oração aos santos. O fetichismo pagão foi substituído pela adoração de relíquias: os ossos dos mártires, 
suas roupas, e os instrumentos de seu martírio. A principal relíquia sagrada era a cruz de Cristo que 
se dizia que Helena, mãe de Constantino, teria descoberto em Jerusalém em 326. Peregrinos devotos 
vindos de Jerusalém carregaram pedacinhos da cruz para todo o Império Romano e, com o tempo, 
chegou a haver pedacinhos sufi cientes para várias cruzes. 

Ao contrário da mentalidade apostólica, Deus não habitava mais nos corações dos homens 
apenas, mas também em construções de pedra e madeira. E assim não era difícil para um pagão, quer 
romano, grego ou bárbaro, transferir-se do paganismo para o Catolicismo. Geralmente nada mudava 
a não ser a semântica.”

3.1.2 SURGE O MONASTICISMO

O cristianismo estava saturado com impureza e mundanismo. Pessoas mais piedosas e 
honestas buscaram alívio e refúgio na reclusão dos mosteiros e nas ordens monásticas, criadas 
na Idade Média. Desde os Beneditinos em 529 aos Cluniacenses voltados para a reforma em 910, 
a Bernardo Claraval em 1115, aos Franciscanos e aos Dominicanos do século XIII, essas ordens 
monásticas se tornaram centros de luz e conhecimento, arte e música, e desenvolvimento espiritual 
e renovação. Scmitt declara que as ordens monásticas aumentaram a força da Igreja Católica, pois 
se opunham a qualquer coisa, boa ou má, que ameaçasse a Igreja. E,  numa medida expressiva, 
preservaram a verdadeira luz do Senhor Jesus dentro do sistema religioso, vertiginosamente 
decadente e ignorante.
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3.1.3 AVANÇO DO PAPADO ROMANO

Os quatro grandes arquitetos do sistema papal foram: Leão, o Grande, Gregório I, Gregório 
VII e Inocêncio III. 

Gregório I, “o último dos bispos romanos e o primeiro dos papas” assumiu para si o título 
de “servo dos servos de Deus” e “o vigário de Cristo na terra”. O historiador Philip Scha� , citado 
por Schmitt,  resume Gregório como “monástico, ascético, devoto e supersticioso, hierárquico, 
arrogante e ambicioso, porém humilde diante de Deus”. Controverso!

O arcebispado de Canterbury (Londres) com sua famosa catedral foi estabelecido durante 
seu pontifi cado através dos trabalhos de uma equipe de 40 missionários patrocinados por 
Gregório e liderados pelo monge Agostinho, companheiro e amigo pessoal de Gregório. Além de 
alcançar a Inglaterra, sob o poder de Gregório, a infl uência da Sé Romana também se estendeu à 
França, Espanha e África. Um século depois de Gregório, vemos também a conversão das tribos 
germânicas ao Catolicismo e à obediência ao Bispo de Roma. 

Por decreto de Carlos Magno, no fi nal do século oitavo, toda a Saxônia alemã foi forçada a 
abraçar o Cristianismo para “converter os saxões pela Palavra e pela espada”. Em um dia, 4.500 
saxões foram decapitados por sua resistência, o que resultou em trinta anos de derramamento de 
sangue e revolta.

No dia de Natal do ano 800, na Igreja de São Pedro em Roma, o Papa Leão III coroou Carlos 
Magno imperador do Santo Império Romano, 

Enquanto isso, Ansgar (801-865) trabalhou na Escandinávia (Dinamarca, Noruega e 
Suécia). Os Bálcãs búlgaros sob o poder de seu rei, Bóris, adotaram o Cristianismo nos anos 800. 
Por algum tempo ainda indeciso entre Constantinopla e Roma, Bóris fi nalmente escolheu aliar-
se espiritualmente ao patriarca de Constantinopla � um ganho defi nitivo para a Igreja Grega na 
Europa oriental. (Por volta do ano 1.000 toda a Rússia também estaria cristianizada sob o guarda-
chuva da Igreja Grega.)

3.1.4  DUAS  LUTAS

Duas lutas amargas: a longa história da ascensão dos bispos romanos e sua reivindicação 
pela supremacia mundial. A primeira delas foi inicialmente pela supremacia dentro da Cristandade 
sobre os patriarcas da Igreja Grega, especialmente Constantinopla. A segunda luta foi pela 
supremacia no Santo Império Romano sobre os governantes das nações. Esta longa história revela 
com bastante clareza até que ponto a liderança da Igreja se desviou da simplicidade do Cristianismo 
neotestamentário. Esta desconexão entre o modelo do Novo Testamento e o modelo do período 
medieval mina as reivindicações da Igreja Romana de ser a verdadeira igreja apostólica que 
prosseguiu durante os séculos seguintes transmitindo a verdadeira e santa autoridade apostólica 
através de uma linha ininterrupta de santos bispos romanos. Na verdade, os fatos dolorosos da 
história revelam homens cujas ações e declarações indicam que de maneira alguma eles tiveram 
raiz ou ramo no Reino de Deus. Ao contrário, a história tristemente revela que esses homens 
foram de fato incapazes de espiritual e moralmente transmitir a verdadeira e santa fé apostólica 
e autoridade de Jesus aos homens. E com exceção de uma pequena minoria que foi pura em seu 
coração, a igreja apostólica na verdade cessou de existir. Esta é a Idade Escura.

O nono século viu a circulação das infames “Falsas Decretais de Isidoro”. Decretais era o 
termo usado para decretos papais e anúncios ofi ciais; e esta coleção específi ca, supostamente 
datada do primeiro século, foi atribuída ao célebre prelado e escritor Isidoro de Sevilha. O objetivo 
dessas decretais espúrias era sustentar as reivindicações exageradas que estavam sendo feitas na 
época pelo papa em favor da sua supremacia na igreja e no estado. O poder do papado romano foi 
quase que totalmente construído sobre esse falso fundamento. A partir da Renascença, no século 
quinze, os estudiosos compreenderam que os documentos eram espúrios; mas essa constatação 
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não afetou em nada o imponente edifício erigido sobre os falsos fundamentos. Igualmente falsas 
foram as Doações de Constantino, um documento que circulou um século antes das Decretais, 
que declarava que o Imperador Constantino recebera o batismo do Papa Silvestre em 325. (Na 
verdade Constantino fora batizado no seu leito de morte em 337 por um bispo ariano!) Por sua 
vez, Constantino supostamente dera a Silvestre supremacia absoluta sobre todas as igrejas da 
Cristandade e supremacia material sobre Roma, toda a Itália e Europa Ocidental. O propósito 
fraudulento desta falsifi cação era obviamente fortalecer a noção dos séculos oitavo e nono da 
supremacia papal mundial.

Nesta mesma hora escura ocorreu uma outra tragédia. Três mulheres aristocráticas, 
Teodora, a mãe e suas duas fi lhas, Morózia e Teodora, controlaram o papado, preenchendo a 
cadeira papal com seus amantes e, a seguir, com seus fi lhos ilegítimos. Os relatórios chocantes de 
suas imoralidades com os papas e príncipes do Catolicismo têm sido francamente admitidos por 
honestos historiadores católicos e permanecem como uma mancha profunda no papado romano. 
E ainda, por um período, de 1044 a 1046, o Catolicismo teve três papas rivais ao mesmo tempo � 
Benedito IX, Silvestre III e Gregório VI. 

Embora a história tristemente revele a intriga, imoralidade, violência, ambição e fraude 
que reinaram no meio da igreja e do bispado romano, ainda se faria a reivindicação de ininterrupta 
sucessão, supremacia e infalibilidade apostólicas. Isto pode ser visto na declaração de Gregório VII 
(Hildebrando), eleito papa em 1073: “A Igreja Romana foi fundada somente por Deus; somente o 
papa romano tem o direito de ser chamado universal e somente ele pode usar a insígnia imperial; 
somente seus pés podem ser beijados por todos os príncipes; ele pode depor os imperadores e 
ele mesmo não pode ser julgado por ninguém; a Igreja Romana nunca errou nem errará por toda 
a eternidade!”

3.1.5 DIFERENÇAS QUE SEPARAM

No segundo e terceiro séculos aconteceu a deterioração do relacionamento entre a Igreja 
Católica Grega e a Igreja Católica Romana, pois a diferença entre a teologia grega de Orígenes e 
a teologia latina de Tertuliano e Cipriano era notável, ressaltando a crescente rivalidade entre os 
dois homens mais poderosos e ambiciosos de toda a Cristandade, o papa de Roma e o patriarca 
de Constantinopla.

Fócio, Patriarca de Constantinopla, e Nicolau I, Papa de Roma, foram protagonista de 
excomungo um ao outro. Em 16 de julho de 1054 ocorreu a ruptura fi nal quando os legados 
romanos foram a Constantinopla em nome do papa romano, Leão IX, e colocaram sobre o altar-
mor da Igreja de Sofi a um decreto fi nal de excomunhão e sacudiram o pó de seus pés ao deixarem 
o prédio. 

Miguel Cerulário , patriarca de Constantinopla, , respondeu excomungando o Bispo de 
Roma. O centro dessas atitudes? Os esforços carnais de homens ambiciosos por reconhecimento 
e supremacia. Porém, as razões técnicas apresentadas para a ruptura foram o costume romano 
de usar pão asmo na Ceia do Senhor, a omissão do “Aleluia” na liturgia durante a Quaresma, se a 
confi ssão deveria ser que o Espírito Santo “procedeu do Pai” somente ou “do Pai e do Filho”, e a 
permissão que o clero grego tinha para se casar, o que contrariava a insistência romana sobre o 
celibato! E assim se concretizou o cisma que tem permanecido até o dia de hoje, diz Schmitt.
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3.1.6 ABSOLUTISMO PAPAL E A QUEDA

Os 200 anos seguintes (1073-1294), conhecido como a era do poder papal absoluto, 
estendeu-se de Gregório VII a Bonifácio VIII. O início do auge do poder papado. Só uma amostra 
desse poder: Gregório VII (1073-1085), em sua mais renomada ação, forçou o Imperador Henrique 
IV da Alemanha a permanecer descalço na neve em Canossa, vestido como um humilde penitente, 
implorando o perdão do Papa. 

O papado alcançou o auge do seu poder na época do Papa Inocêncio III (1198-1216), que se 
proclamou e se coroou como “vigário de Cristo” na terra e ergueu-se como o líder todo-poderoso, 
submetendo todos os governantes à sua autoridade, tanto que o rei João da Inglaterra e o poderoso 
Filipe da França foram humilhados e obrigados a se curvarem diante dele. 

A declaração audaciosa em sua bula, Unam Sanctam do papa Bonifácio VIII revela até que 
ponto chegou a noção de poder absoluto. Ele declarou: “...a sujeição de toda criatura humana ao 
papa romano é inteiramente necessária para a salvação”. Durante o próprio reinado de Bonifácio, 
não somente foi desafi ada esta reivindicação, mas toda a estrutura do absolutismo papal começou 
a ruir como castelos de areia diante da maré cheia da resistência. Em 1303 Bonifácio VIII foi 
destronado por Filipe, o Belo, rei da França, para morrer pouco depois na prisão.

 
Durante “O Grande Cisma” que durou quarenta anos (1378-1417), o Catolicismo teve dois 

papas e dois colégios de cardeais, um anatematizando ao outro. Em 1409 um concílio ecumênico 
foi convocado em Pisa onde um novo papa, Alexandre V, foi eleito, fi cando então o Catolicismo 
com três papas, os três anatematizando (punindo) um ao outro! O Concílio de Constância acabou 
fi nalmente com o cisma em 1417, depondo todos os três papas anteriores e elegendo um quarto 
papa, Martinho V! O resultado de todas essas manobras públicas foi um visível abalo da credibilidade 
papal, o que levou muitos a concluir na época que sua autoridade absoluta era um mito.

02   O NASCIMENTO DA REFORMA

(1100-1500)
A história revela que as reivindicações extremas do papado absoluto medieval obtiveram 

apoio na época de escuridão intelectual e espiritual conhecida como Idade Escura. Schmitt relata 
que um fato poderoso da história é que a libertação destas reivindicações autoritárias do papado 
medieval aconteceu durante o período da história conhecido como Iluminismo, no qual ocorreu a 
iluminação intelectual, espiritual e moral durante o renascer intelectual e escolástico da Europa. 
Este período, mais comumente chamado de Renascença, ocorreu paralelamente a uma crescente 
demanda por reforma dentro da Igreja. E tanto a Reforma como o Renascimento ocorreram 
paralelamente ao declínio do papado, cada um dos três contribuindo um com o outro à medida 
que a escuridão foi sendo absorvida pela luz. Obviamente, quanto mais iluminação os homens 
têm, menos eles podem ser induzidos a crer naquilo que não é verdade.

3.2.1 AS CRUZADAS  E SURGIMENTO DAS UNIVERSIDADES(1096-1270)

As Cruzadas surgiram para libertar a Terra Santa das mãos dos “turcos infi éis”. Em 1096, 
seiscentos mil homens deixaram a Europa, desses, somente sessenta mil completaram a jornada e 
alcançaram Jerusalém três anos mais tarde. O valor dessas Cruzadas foi a erosão fi nal do papado 
absoluto por estimularem a exploração geográfi ca, de Marco Polo (1295), Cristóvão Colombo 
(1492), Vasco da Gama (1487) e Fernando Magalhães (1520). A exploração, resultou no comércio 
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de mercadorias que, por sua vez, incentivou as indústrias e o surgimento de uma nova classe 
de comerciantes, banqueiros e artesãos. Esses, então, incentivaram novas formas de governo 
nacional forte, forte demais para ser controlado pela Igreja. As Cruzadas também estimularam 
a curiosidade intelectual da Europa que deu à luz o crescimento da liberdade de pensamento e o 
surgimento de universidades, do escolasticismo e da imprensa. 

Através das Cruzadas e estimulado pelo contato com a cultura Greco árabe, o escolasticismo 
(uma nova investigação intelectual) se levantou na Europa, o qual culminaria na Renascença 
e na Reforma. Através de toda a Europa surgiram universidades: novos centros de cultura e 
conhecimento. 

3.2.2 RUMORES DA DESARMONIA

Alguns séculos antes da reforma acontecer e dar certo com Lutero, Os Albigenses no sul 
da França e os Valdenses no norte da Itália foram dois movimentos reformistas que surgiram nos 
anos 1100, e alguns homens que já haviam iniciado o movimento:

Guilherme de Occam (1280-1347), o franciscano inglês cujos conceitos infl uenciaram 
fortemente Lutero dois séculos mais tarde, escrevera e ensinara na reformista Universidade de 
Paris que o papa não é infalível, que a Santa Escritura é a única fonte infalível de fé e conduta, e 
que o papa e a Igreja são subordinados ao estado em todas as questões seculares.

João Wyclif (1320-1384), ensinou que a justifi cação era somente pela fé no Salvador 
crucifi cado, e que a Escritura era a única fonte de verdade. No que diz respeito à Igreja, ele ainda 
declarou que “a única cabeça da Igreja é Cristo. O papa, a não ser que governe no espírito do 
evangelho, é o vigário do anticristo... Ele rejeitou a transubstanciação (pão e vinho na ceia do 
Senhor são literalmente transformados em corpo e sangue de Cristo). Negou a infalibilidade da 
Igreja Romana. E falou contra a confi ssão, o purgatório, a adoração dos santos e a veneração de 
relíquias, considerando tudo isso não bíblico. Wyclif deu também ao povo britânico a primeira 
tradução inglesa completa da versão da Bíblia conhecida como Vulgata. João Wyclif foi condenado 
por um dos papas fantoches franceses de Avignon, Gregório XI, em 1377, mas o parlamento inglês 
impediu que fosse executado. Depois de sua morte, os católicos enfurecidos exumaram seu corpo, 
cremaram-no e espalharam suas cinzas pelos quatro ventos, quase um prenúncio profético da 
Reforma abrangente que logo despontaria no horizonte.

João Hus (1369-1415), seguidor de João Wyclif, liderou o movimento pela reforma na 
Boêmia. Foi intimado a comparecer diante do Concílio de Constância, ali foi condenado como 
herético e queimado na fogueira.

Girolamo Savonarola, o humanista cristão, (1452-1498) também buscou a reforma 
na cidade de Florença. Miguelângelo, famoso escultor, pintor e poeta, foi ouvinte frequente do 
infl amado Savonarola. Foi morto por estrangulamento e na fogueira em 1498.

Erasmo e Tomás à Kempis (da ordem Irmãos da Vida Comum) são talvez os mais 
conhecidos, buscaram a reforma dentro da Igreja através de ensino. A Reforma estava no ar. Esses 
foram os primeiros sinais de primavera espiritual.
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CFAP • MÓDULO 3 • CAPÍTULO 1,2 e 3

NOME: ________________________________________________________________________DATA:________________

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM

1)  Quais os dois períodos principais em que a história da Igreja na era medieval pode ser dividida?

2)  Cite duas razões principais para a prevalência do Catolicismo Ocidental sobre o Catolicismo Oriental 
e a subseqüente ascensão da supremacia papal.

3) Por que a “conversão” das tribos bárbaras provou ser negativa para a Igreja Católica?

4) Comente a causa da ascensão do monasticismo medieval. Cite alguns monges destacados. Que con-
tribuição positiva resultou dos mosteiros?

5) Contraste rapidamente o caráter e a ênfase dos papas romanos medievais com o caráter e a ênfase 
dos apóstolos de Cristo do primeiro século.

6) O que são as “Falsas Decretais de Isidoro” e as “Doações de Constantino”? O que se erigiu sobre esses 
falsos fundamentos?

7) Qual foi o motivo básico que existia existente há muito tempo para o Grande Cisma entre a Igreja 
Católica Grega e a Igreja Católica Romana em 1054?



40

8) Qual a declaração ousada e extrema de Bonifácio VIII, que produziria o golpe soberano da mão de Deus 
sobre o papado?

9) Que movimentos ocorreram paralelamente ao declínio do papado? E como esses movimentos se rela-
cionaram com o declínio do papado?

10) Que progressão de eventos na economia e no intelectualismo surgiram das Cruzadas e em que tudo 
isso resultou?

11) Cite vários exploradores e vários estudiosos desta era.

12) Mencione brevemente as várias vozes da pré-Reforma que soaram na Europa através dos séculos 
doze a quinze. Qual foi a resposta de Roma a esses clamores por reforma?
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CAPÍTULO 4

REFORMA PROTESTANTE 
ANOS 1500

01   MOVIMENTOS DA REFORMA

4.1.1 REFORMA NA ALEMANHA COM MARTINHO LUTERO

O jovem brilhante e irrequieto monge agostiniano Martinho Lutero fora incentivado por 
João Staupitz, seu dedicado vigário, a estudar as Santas Escrituras para a salvação de sua alma. 
Através de seus estudos posteriores de Paulo, Agostinho e Guilherme de Occam, ele veio a enxergar 
ainda mais claramente que os homens são salvos por Deus através de Jesus Cristo somente e não 
por suas boas obras, e que a salvação depende unicamente da soberana graça de Deus. Sob esta 
luz, as Santas Escrituras se tornaram a única autoridade de toda fé e prática para Lutero. 

O Papa Leão X necessitava de grandes somas de dinheiro para completar a magnifi cente 
Catedral de São Pedro em Roma. Para conseguir o dinheiro, ele proclamou uma venda geral de 
indulgências. O monge João Tetzel apregoaVA: “Tão logo a moeda tilintar na caixinha, a alma 
atribulada escapará do purgatório.”

Para Lutero, esta prática profana e blasfema de vender remissão tinha de ser expurgada da 
Igreja. De acordo com a etiqueta acadêmica, Lutero pregou suas 95 teses contestadoras na porta da 
Igreja do Castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Dezenas de milhares de cópias destas 
teses circularam na língua alemã por toda a Alemanha e com o tempo tornaria toda a Europa.

Dentro de um ano Lutero foi excomungado por bula papal tendo sido ordenado que 
seus escritos fossem queimados. Lutero replicou publicamente atirando a bula de excomunhão, 
juntamente com certos livros da lei papal, numa fogueira fora de Wittenberg. Em seu tratado 
“Sobre a Liberdade Cristã”, ele enfatizou o sacerdócio de todos os crentes.
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Então, em 18 de abril de 1521, Lutero foi chamado a Worms para comparecer diante de 
Carlos V, o jovem e novo imperador. Carlos, um católico devoto e rei da Espanha, tinha a esperança 
de consolidar seu fragmentado império resolvendo a questão dos protestantes cismáticos.

Quando perguntado diante do Imperador se ele se retrataria, ele só pôde responder: “A 
menos que eu seja contestado e convencido pelo testemunho das Escrituras... não posso e não vou 
me retratar de coisa alguma... Aqui estou eu. É só o que posso fazer. Que Deus me ajude. Amém.”

A posição de Lutero em Leipzig resultou em sua excomunhão da Igreja. Agora sua posição 
em Worms resultou em seu banimento do Império. Em todo o Império, todos foram proibidos de 
acolhê-lo ou de ler os seus escritos. Para salvar sua vida, Frederico o Sábio, Eleitor da Saxônia, 
raptou Lutero e o levou ao castelo de Wartburg. Ali ele esteve confi nado por quase um ano, e 
durante esse tempo traduziu o Novo Testamento do grego para o idioma alemão, uma obra de 
suma importância para a Reforma alemã.

Na primavera de 1522, Lutero retornou escondido para Wittenberg para apaziguar os 
turbulentos e frenéticos ataques de um de seus antigos colegas, Karlstadt, contra os ritos e 
ordenanças da Igreja Católica e acalmar o zelo desequilibrado e fanático dos “profetas” de Zwickau, 
a respeito dos quais Lutero declarou que tinham “engolido o Espírito Santo, com penas e tudo”. 
Lutero era um homem moderado mas alguns achavam que ele não tinha ido sufi cientemente longe 
em sua reforma. Os conceitos de Lutero sobre a Igreja estatal, juntamente com sua incitação às 
autoridades civis para esmagar sem misericórdia a Guerra dos Camponeses na qual mais de cem 
mil pessoas perderam suas vidas ao se revoltarem contra as duras injustiças sociais e econômicas 
no campo causou a Lutero muita impopularidade entre os camponeses, um bom número dos quais 
se tornou anabatista. Contra lutero há também escritos de sua autoria de teor antisemita.

Finalmente HOUVE a Paz de Augsburg, em 1555, concedeDENDO uma tolerância ao 
Luteranismo na Alemanha. Infelizmente, a partir de então o Luteranismo e o Catolicismo uniram 
as suas forças contra os Anabatistas a próxima fase da restauração destinada a emergir dentro da 
Cristandade!

4.1. 2 REFORMA NA SUÍÇA: 

A) Zwinglio em Zurique 

Na Suíça, sob a liderança de Ulrich Zwinglio (1484-1531) a Reforma tomou um rumo mais 
radical do que sob a liderança de Lutero, ao abolir completamente as tradições católicas medievais 
imagens, relíquias, hábitos, velas etc.

Lutero e Zwinglio não puderam concordar sobre a natureza da Ceia do Senhor. Apesar de 
ambos os reformadores rejeitarem a doutrina católica de transubstanciação, Lutero defendeu o 
literalismo das palavras do nosso Senhor, “Este é o meu corpo... Este é o meu sangue”. Zwinglio, 
porém, entendeu o pão e o vinho como sendo meros símbolos que lembravam os homens da carne 
e sangue de Jesus. Infelizmente, por causa desta discordância, os dois se separaram amargurados.

B) Calvino em Genebra 

Genebra, na Suíça francesa, se tornou a seguir o centro da Reforma Suíça, sob a liderança 
do brilhante João Calvino (1509-1564). Genebra logo ultrapassou Zurique em infl uência. A maior 
contribuição de João Calvino para a Reforma foram suas Institutas da Religião Cristã. Em suas Institutas, 
Calvino procurou defender os protestantes como aqueles que foram leais ao Credo dos Apóstolos. A 
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Reforma não representou um novo credo, mas antes representou uma volta à simplicidade apostólica. 
A Reforma foi, com efeito, uma restauração do Cristianismo do Novo Testamento.

Em sua teologia, João Calvino era um agostiniano bem defi nido. Como Agostinho, Calvino 
defi niu Deus em termos de sua soberana vontade e irresistível graça. O calvinismo chegou a nós 
em sua sucinta fórmula “T-I-L-I-P”: Total depravação por nascimento; Incondicional eleição (Deus 
salva somente aqueles que ele quer); Limitada expiação (Cristo morreu somente pelos eleitos); 
Irresistível graça; e a Perseverança dos santos (“uma vez salvo, sempre salvo”).

Genebra fi cou conhecida também por sua forma severa de disciplina civil. Em cinco anos, 
Genebra, com apenas dezesseis mil habitantes, presenciou 57 execuções e 76 banimentos. Para 
grande descrédito da Reforma, Servetus, um famoso médico espanhol e reformador, foi queimado 
na fogueira por causa do seu entendimento modalista da natureza da Divindade.

4.1.3 A REFORMA NA INGLATERRA

A Reforma não foi somente um movimento espiritual. Por causa dos séculos de escravidão 
a Roma, os reis e seus reinos consideravam a Reforma um meio de obter libertação política das 
reivindicações do papado Romano. E este foi o caso da Inglaterra.

4.1.4 A REFORMA NA ESCÓCIA

A Reforma na Escócia aconteceu principalmente através dos trabalhos vigorosos do 
sacerdote católico, João Knox (1505-1572). O solo da Reforma Escocesa, porém, tinha sido bem 
preparado por outros. Através de seus viajantes e estudantes no continente e na Inglaterra, a 
Escócia já tinha sido bastante infl uenciada pelos ensinamentos dos “Lollards” de Wyclif, do mártir 
boêmio João Hus e de Guilherme de Occam. 

João Knox surgira como um poderoso pregador protestante, mas foi exilado pelos católicos 
e feito escravo em uma galera por dezenove meses. Depois de sua libertação, ele fugiu para a 
Inglaterra por cinco anos, mas quando a católica “Maria, a Sanguinária” subiu ao trono inglês 
ele fugiu para Frankfurt e depois para Genebra, onde se tornou um fervoroso discípulo de João 
Calvino. Enquanto isso, a situação na Escócia continuou a fermentar em oposição a Roma.

Knox declarOU que a Igreja Romana de seus dias era a “Sinagoga de Satanás”, e que o papa 
era o “anticristo”. Aonde quer que fosse, sua pregação acendia uma revolta aberta e alastrante 
contra a Igreja Católica Romana. 

Em 1560 o Parlamento Escocês proclamou ofi cialmente a fé Reformada como a religião da 
Escócia sob a Confi ssão Escocesa Calvinista. A Reforma triunfaria na Escócia.

Como vimos, dentro de cinquenta anos a Reforma fl orescera por toda a Europa continental 
e Ilhas Britânicas. Uma geração de homens e mulheres tinha sido profundamente tocada pelo 
dedo do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor iniciara a restauração de sua igreja gloriosa.

4.1.5 EXPANSÃO DA REFORMA

Enquanto o Luteranismo se espalhou para o norte saindo da Alemanha para a Dinamarca, 
Noruega, Finlândia, Suécia e os países Bálticos, tendo com o tempo se tornado a Igreja estatal 
desses países escandinavos, a Reforma Suíça de Zwinglio e Calvino se espalhou para o sul, leste e 
oeste, indo para a França, Países Baixos, Bélgica, Escócia, Hungria, Espanha e Itália.
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Na França, apesar de severa perseguição, os protestantes tinham mais de 2.000 
congregações por volta de 1560. Mas, na noite fatal de 24 de agosto de 1574, sob a direção da 
católica Rainha-Mãe, Catarina de Médici, cerca de vinte e dois mil protestantes foram mortos no 
massacre de São Bartolomeu. O sangue dos huguenotes correu pelas ruas da França por causa 
da restauração da simplicidade do Evangelho.

A diabólica Inquisição, sob o poder do monarca católico, Filipe II da Espanha, procurou 
esmagar a Reforma emergente nos Países Baixos. Tornou-se comum ser decapitado e queimado 
na fogueira, mas os holandeses resistiram e a Reforma holandesa prevaleceu. Na Espanha e Itália, 
porém, as chamas da Reforma foram quase que completamente extintas pela tortura, prisão e 
morte na sangrenta Inquisição de 1559 e 1560 sob o poder do Papa Paulo IV. 

Outros países do sul e centro da Europa o sul da Alemanha, Polônia, Áustria e Boêmia � 
embora inicialmente infl amados pela Reforma, foram com o passar do tempo reconquistados para 
o Catolicismo através de repressão, matança sanguinária e dos esforços ferozes da Sociedade de 
Jesus, de Inácio de Loyola. Esses jesuítas foram a própria essência da Contrarreforma.

4.1.6 O CONCÍLIO DE TRENTO (1545-63)

Em 1545, foi convocado o Concílio de Trento na esperança genuína de efetuar a necessária 
reforma doutrinal e moral dentro da Igreja Católica e obter a reconciliação com os luteranos 
alemães. No Concílio de Trento, o episcopado católico mais uma vez se auto-defi niu da seguinte 
forma: “Eu reconheço as Sagradas Escrituras de acordo com o sentido que a Santa Mãe Igreja 
tem defendido e defende, a quem compete decidir sobre o verdadeiro sentido e interpretação... Eu 
professo do mesmo modo que o verdadeiro Deus é oferecido na Missa, um sacrifício adequado e 
propiciatório para os vivos e os mortos... Eu asseguro resolutamente que há um purgatório e que 
as almas lá detidas são ajudadas pelas intercessões dos fi éis, do mesmo modo também que os 
santos que reinam com Cristo devem ser venerados e invocados, que eles oferecem orações a 
Deus por nós e que suas relíquias devem ser veneradas... Eu afi rmo que o poder das indulgências 
foi deixado por Cristo na Igreja... Eu reconheço a Santa, Católica e Apostólica Igreja Romana como 
a mãe e senhora de todas as igrejas; e eu voto e juro verdadeira obediência ao Pontífi ce Romano, o 
sucessor do abençoado Pedro, o chefe dos apóstolos e vigário de Jesus Cristo... Esta verdadeira Fé 
Católica, sem a qual ninguém pode alcançar salvação... eu... professo e verdadeiramente defendo... 
voto e juro, com a ajuda de Deus, o mais constantemente guardar... até o último suspiro de minha 
vida...” (grifo acrescentado).

Estas são as causas da divisão que continua a existir entre Roma e o Protestantismo 
evangélico até o presente derramamento do Espírito no século XX.

4.1.7 O AVIVAMENTO CATÓLICO

Já mencionamos as medidas da Contrarreforma tomadas pela Sociedade de Jesus, de 
Inácio de Loyola, e também as medidas tomadas pelo Concílio de Trento. Os decretos doutrinais 
desse concílio rejeitaram clara e defi nitivamente as crenças protestantes, embora houvesse 
mudanças positivas efetuadas pelo concílio dentro da Igreja Romana. A essas medidas de Reforma 
e Contrarreforma podemos acrescentar o Avivamento Católico na metade dos anos 1500, que 
produziu uma nova onda de piedade mística e devoção espiritual se caracterizando por extrema 
devoção a Deus, à Igreja e aos Sacramentos.

O zelo católico por reforma também se expressou no trabalho missionário estrangeiro.
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4.1.8 ANABATISTAS

O movimento anabatista teve suas origens em Zurique, em 1552, entre homens devotos 
que se autodenominaram simplesmente “irmãos”. Os anabatistas estavam convictos de que 
Lutero e Zwinglio não caminharam o sufi ciente na Reforma. Eles se opuseram ao conceito de 
Igreja estatal e conclamaram um retorno mais profundo à simplicidade das Santas Escrituras. 
Infelizmente, eles se depararam com a perseguição e a morte; e em Zurique, o próprio Zwinglio 
participou destes procedimentos. Na Alemanha, Lutero também incitou “o uso da espada contra 
eles por direito de lei”. Tanto os católicos como os protestantes vergonhosamente perseguiram os 
irmãos anabatistas com morte cruel nos séculos vindouros.

Uma ramifi cação proeminente do movimento anabatista que chegou até nós provenientes 
da Reforma são os seguidores de Menno Simons, os Menonitas, oriundos dos Países Baixos.

02   REINADOS E A REFORMA

4.2.1 HENRIQUE VIII (1509-47): UM REINADO CURIOSO

Catarina de Aragão, fi lha de Fernando e Isabel da Espanha, casara-se com o irmão mais 
velho de Henrique VIII, Artur, que morreu antes de receber a coroa britânica. Por motivos políticos, 
Catarina acabou se casando pela segunda vez com o Príncipe Henrique (VIII). 

Em 1526, Henrique VIII sentiu-se atraído por Ana Bolena, uma das damas da sua corte. 
Mas Ana recusou-se a ser apenas sua amante. Em 1527, através do Cardeal Wolsey, Henrique 
VIII fez uma petição ao papa para anular seu casamento com Catarina sob a alegação de que fora 
originalmente pecaminoso. Mas, apesar do papa e do imperador, Henrique VIII estava determinado 
a ter Ana como sua esposa. Este mesmo Henrique, que anteriormente se opusera a Martinho 
Lutero, ganhando assim o título papal de “Defensor da Fé”, Em 1532, o protestante Tomás Cranmer 
foi nomeado Arcebispo de Canterbury, e Tomás Cromwell, um fervoroso protestante, substituiu o 
católico Tomás More como Primeiro Ministro. 

O Arcebispo Cranmer realizou secretamente o casamento de Henrique com Ana Bolena, 
e em maio o mesmo arcebispo reuniu a corte para declarar formalmente que o casamento de 
Henrique com Catarina fora anulado. Ana Bolena, a “Ana de mil dias” foi declarada Rainha da 
Inglaterra. Consequentemente, em 1534 o papa excomungou Henrique, desobrigando seus 
súditos de se submeterem a ele. Em novembro daquele ano, Henrique respondeu com o Ato de 
Supremacia, aprovado pelo Parlamento, declarando a si mesmo “o único cabeça supremo na terra 
da Igreja na Inglaterra”, e que “o Pontífi ce Romano não possui maior jurisdição, concedida por 
Deus nas Escrituras Sagradas, do que qualquer outro bispo estrangeiro”. 

Em 1536 foram publicados os Dez Artigos de Religião, estabelecendo as bases da Reforma 
Inglesa. O Arcebispo Cranmer tirou esses Dez Artigos principalmente da Confi ssão Luterana 
de Augsburg. Em toda parte circularam cópias das Escrituras Sagradas, e os homens foram 
exortados a lê-las, e qualquer coisa que não fosse ensinado nelas deveria ser evitado, tais como: 
“peregrinações, ofertar dinheiro ou velas para imagens... e proferir orações em rosários”.

O próprio Henrique VIII surgiu na história como um homem motivado principalmente por 
seus interesses pessoais. A fi bra moral da Reforma na Inglaterra certamente não se originou dele. 
Sua ambição era um catolicismo reformado sob seu próprio controle. Quando, em 1539, parecia que 
as coisas estavam se movendo depressa demais, ele forçou o Parlamento a aprovar os Seis Artigos 
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proibindo qualquer pessoa de ensinar doutrinas protestantes na Inglaterra. Em 1536, Henrique 
mandou queimar Guilherme Tyndale, o tradutor da Bíblia, em Brabant. Em 1540, este “Nero da 
Inglaterra” executou também Tomás Cromwell e aprisionou o Bispo Latimer. Muitos outros que lhe 
resistiram, tanto católicos como protestantes, foram executados. Ele morreu em 1547.

4.2.2 REINADO DE EDUARDO VI (1547-1553):  BREVE E JUVENIL

Em 1547, pela primeira vez, foi legalmente concedida liberdade de imprensa e de expressão. 
Em março de 1549, o Primeiro Livro de Oração, preparado pelo Arcebispo Cranmer, foi autorizado 
para a Igreja da Inglaterra, e em 1552 surgiu um Segundo Livro de Oração revisado e com ele uma 
Confi ssão de Fé, os Quarenta e Dois Artigos, o credo ofi cial da Igreja da Inglaterra. Por outro lado 
havia aqueles que sentiam que a Reforma na Inglaterra não caminhara o sufi ciente. Esses puristas, 
ou Puritanos, queriam moldar a igreja inglesa segundo o Protestantismo Calvinista continental e 
posteriormente dariam a sua contribuição ao processo da restauração da Igreja.

4.2.3 O REINADO DE MARIA TUDOR: INFELIZ - “A SANGUINÁRIA” (1553-58)

Maria Tudor, a única fi lha viva de Henrique VIII e Catarina de Aragão, sucedeu Eduardo VI 
em 1553. Ela era católica fanática como a mãe, com fortes laços espanhóis, e seu grande alvo 
era retornar a Inglaterra à Igreja Católica. A primeira assembléia do Parlamento sob o poder de 
Maria revogou os atos de reforma, tanto de seu pai, Henrique VIII, como de seu irmão por parte de 
pai, Eduardo VI. Os bispos protestantes foram presos em pouco tempo. Em fevereiro de 1555, o 
bispo puritano Hooper foi queimado em Gloucester. Em outubro do mesmo ano, os bispos Ridley 
e Latimer foram queimados em Oxford por negarem a transubstanciação e a missa. As famosas 
últimas palavras de Latimer foram: “...nós acenderemos neste dia, pela graça de Deus, uma tocha 
na Inglaterra que nunca será apagada”. Em março do ano seguinte, o Arcebispo Cranmer foi 
queimado na fogueira em Oxford. 

Em seu breve reinado de cinco anos, nada menos de 290 mártires foram queimados na 
fogueira por causa da fé no Evangelho de Jesus Cristo. No fi m Maria Tudor fi cou tragicamente só � 
sofrendo oposição de seu povo, odiada por seu marido e até mesmo em divergência com seu papa, 
cuja causa ela defendera com tanto zelo.

4.2.4 REINADO DE ISABEL (1558-1603): MISTURA DE BEM E MAL

O papa, que nunca aceitara o divórcio de Henrique VIII e Catarina de Aragão, rejeitou 
Elisabeth como bastarda e favoreceu sua prima Maria, Rainha da Escócia, como herdeira legal 
ao trono da Inglaterra. Em 1559, sob o Ato de Supremacia, a Igreja da Inglaterra foi arrancada 
novamente das mãos do papa e colocada sob o controle da Coroa Britânica. Isabel, no processo 
de servir seus próprios interesses, aparece na história como um misto de bondade e de maldade. 
Embora ela odiasse Roma, odiava igualmente João Knox, o reformador escocês. 
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CFAP • MÓDULO 3 • CAPÍTULO 4

NOME: ________________________________________________________________________DATA:________________

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM

1)  A Reforma alemã aconteceu principalmente através de quem? Que verdades nasceram claramente 
no coração deste homem por iluminação divina?

2)  Que questão crítica em Wittenberg desencadeou a Reforma alemã?

3) Discuta como a visão limitada de Lutero serviu apenas para criar a necessidade de outros 
prosseguirem na Reforma.

4) A Reforma suíça aconteceu através de quem principalmente? Dê datas e lugares.

5) Mostre a dupla difusão geográfi ca da Reforma. Em que regiões a Reforma foi esmagada? Que meios o 
Catolicismo usou para combater a Reforma?

6) Exponha brevemente o aspecto da motivação política da Reforma Inglesa sob o poder de Henrique VIII.

7) Principalmente através de quem aconteceu a Reforma Escocesa? 
Que ramo da Reforma mais o infl uenciou?
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03   RA RESTAURAÇÃO  DA IGREJA NOS SÉCULOS XVII E XVIII (1600 A 1800)

Vinte anos após o início da Reforma alemã e suíça, temos o surgimento dos anabatistas no 
continente europeu que sentiram a necessidade de avançar ainda mais em favor da simplicidade 
e pureza da vida apostólica. Também, vinte anos após o início da Reforma inglesa, alguns crentes 
chamados Puritanos sentiram-se movidos a uma restauração mais completa e mais pura da 
simplicidade apostólica na Inglaterra. Esses puristas se colocaram contra os elaborados rituais de 
culto da Igreja da Inglaterra, que apesar de ter se tornado protestante continuava com uma herança 
católica muito forte, tanto que até hoje a igreja anglicana é conhecida como igreja católica mais 
protestante ou a protestante mais católica. E então, avançando ainda além dos Puritanos, temos um 
grupo de não conformistas os Independentes ou Congregacionalistas aparecendo por volta de 1580. 

Sob severa perseguição, muitos desses Independentes fugiram para a Holanda e muitos 
no fi nal conseguiram embarcar no Mayfl ower, quando este navegava de Plymouth, em 1620, para 
o Novo Mundo.

4.3.1 UMA OPOSIÇÃO AO CALVINISMO: JACOBUS ARMINIUS (1560-1609)

Jacobus Arminius, professor de Leyden, expôs suas idéias em oposição ao calvinismo, 
(o arminianismo) defendeNDO (1) eleição condicional Deus escolhe homens com base em seu 
preconhecimento da escolha deles, (2) expiação ilimitada Cristo morreu por todos os homens, (3) 
cooperação da vontade humana com a graça divina, (4) graça resistível, e (5) a possibilidade de cair 
da graça segurança condicional. O arminianismo apareceu com força total para se tornar a fi bra do 
metodismo wesleyano um século mais tarde.

4.3.2 O SURGIMENTO DE DOIS MOVIMENTOS: PIETISMO E MISTICISMO

 O historiador luterano Lars P. Qualben descreve o século depois de Lutero e Calvino da 
seguinte forma: “A Bíblia se tornara um arsenal através do qual as doutrinas seriam provadas. 
O Evangelho foi tratado como doutrina em vez do poder de Deus para salvação, e o Cristianismo 
foi apresentado como uma religião de pensamento correto, sem uma ênfase correspondente 
sobre a condição correta do coração. PIETISMO Esta esterilidade criou uma necessidade que tanto 
o misticismo como o pietismo buscaram atender ao irem ao encontro do impulso progressivo da 
restauração da Igreja sobre a terra.

 
A) O Pietismo do Século XVII  e século XVII

 O pensamento da Reforma centralizou-se principalmente numa tomada de posição do 
homem na graça e não na experiência pessoal desta graça. 

GANHOU FORÇA NA Universidade de Halle O MOVIMENTO petista, destinado a suprir a 
Europa com leigos devotos, professores, pastores e missionários pietistas. 

Os pietistas ensinaram que a regeneração do homem ocorria, não no batismo, mas através 
de uma experiência específi ca de conversão. 

 
Para seus oponentes, o perigo do pietismo estava em suas tendências ao subjetivismo da 

experiência espiritual e em seu moralismo que tendia para o farisaísmo, especialmente ao julgar 
os que pensavam diferentemente.
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O conde saxào Nicolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760) foi criado no meio pietista e 
treinado na Universidade de Halle de Francke, marca o pietismo do século XVII . 

Em vista das consequências da Contrarreforma, muitos morávios e boêmios protestantes 
desabrigados DA ATUAL REPÚBLICA TCHECA foram convidados por Zinzendorf a se estabelecerem 
em suas propriedades em Herrnhut, na Saxônia. 

Os Irmãos Morávios tiveram UMA INFLUÊNCIA DEFINITIVA NO MINISTÉRIO DE JOHN WESLEY, 
QUE ESTUDAREMOS A SEGUIR. PODEMOS DESTACR três caraterísticas DELES: 

Seu zelo e devoção apaixonados pelo próprio Senhor Jesus Cristo; seu empenho por 
uma fraternidade de todos os crentes verdadeiros, ultrapassando toda barreira denominacional, 
alcançando até comunidades católicas romanas e gregas; e seu zelo fervoroso pelas missões 
estrangeiras que os levaram a várias partes da Europa Continental, Inglaterra, América, Antilhas, 
Groenlândia, América do Sul, África e Labrador.

B) Misticismo

Jorge Fox  (1624-91) foi criado na religião puritana e cedo na vida foi infl uenciado pelos 
anabatistas. “Quando Fox orava, o poder de Deus vinha de uma forma tão maravilhosa que o próprio 
lugar parecia tremer, e alguns dos que estavam presentes declararam: ‘Isto é como nos dias dos 
apóstolos, quando no Pentecostes a casa onde eles se reuniram tremeu!’” Esta talvez, tenha sido a 
origem do nome dado aos seus seguidores: “quakers”, que se traduz em algo como “tremedores”.

 
Os missionários quacres viajaram à Europa Continental, Ásia, África e Antilhas, e em 1682, 

Guilherme Penn, o troféu mais eminente do Quacreismo, fundou uma colônia quacre na Pensilvânia, 
tendo obtido uma concessão de Carlos II, da casa de Stuart, como pagamento de um débito da 
Coroa Britânica para com o pai dele.

4.3.3  METODISTAS

Nenhum movimento de restauração da igreja apostólica na terra foi mais impressionante 
do que o metodismo inicial em sua busca pelo fogo interior do Espírito Santo, em seu conceito de 
“grupo celular”, e em sua revolução social evangelística. E nenhum líder foi mais impressionante do 

“Uma pessoa pode ir à igreja duas vezes por 
dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular 
o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir 
muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre 
Cristo. Mas ainda assim tem que nascer de novo”

John Wesley
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que o seu apóstolo, João Wesley, cuja vida abrangeu a maior parte do século dezoito. Era conhecido 
por ser exigente no uso de método em todas as funções da vida. 

Tendo como pano de fundo o racionalismo inglês e o declínio espiritual e moral de toda a 
sociedade inglesa, o metodismo com seus efeitos espirituais de longo alcance alterou o curso da 
história da Inglaterra e salvou a nação da bancarrota moral.

As raízes do metodismo se acham em suas quatro personalidades pitorescas: João Wesley 
(1703-1791), seu mestre-construtor; Jorge Whitefi eld (1714-1770), seu dinâmico orador; Carlos 
Wesley (1708-1788), seu grande hinógrafo; e João Fletcher (1729-1785), seu hábil teólogo.

O jovem João Wesley, fi lho de um ministro anglicano, décimo quinto entre dezenove irmãos, 
foi salvo por um triz juntamente com Carlos, seu irmão, de uma casa pastoral em chamas, em 1709. 

Naquele mesmo ano os irmãos Wesley deixaram a Inglaterra para servir como missionários 
na recém-estabelecida colônia da Georgia. LÁ João encontrou Augusto Spangenberg, o morávio, 
que junto com Pedro Bohler fez questão de interrogá-lo sobre o seu próprio relacionamento pessoal 
com Deus. “Você conhece Jesus Cristo?”, perguntou Spangenberg. João só podia responder, “Eu sei 
que ele é o Salvador do mundo”, ao que Spangenberg respondeu: “É verdade, mas você sabe que 
ele salvou você?”

Tempos depois, Wesley partiu para a Alemanha menos de três semanas depois da sua 
conversão, e lá passou um tempo com os morávios. Ao retornar para a Inglaterra, João assumiu a 
responsabilidade de pregador itinerante persuadido por Jorge Whitefi eld que, em suas reuniões ao 
ar livre perto de Bristol, reunira audiências que às vezes chegaram a vinte mil pessoas. Durante os 
cinqüenta anos seguintes o próprio Wesley viajaria mais de 400.000 quilômetros, dos quais a maior 
parte a cavalo, proclamando a dupla mensagem do metodismo � justifi cação pela fé no sangue de 
Cristo Jesus e santifi cação pela fé no fogo do Espírito de Deus. 

João Wesley, inicialmente não pretendia criar uma nova igreja. Ele formou “sociedades” 
rigorosas para apoiar a vida espiritual de seus convertidos. Ele queria que esses grupos 
suplementassem o anglicanismo, mas este logo resistiu ao metodismo que, como aconteceu com os 
morávios, foi forçado a se constituir como uma igreja com identidade distinta na terra. Inicialmente 
o metodismo dividiu-se em duas correntes principais o metodismo calvinista, sob a liderança de 
Jorge Whitefi eld, e o metodismo arminiano, sob a liderança dos Wesleys. O metodismo wesleyano 
era o maior e mais importante das duas ramifi cações. Para João Wesley, o calvinismo parecia 
paralisar o esforço moral; e por um período, não foi pouca a hostilidade entre os dois evangelistas 
sobre o assunto. 

Concluindo, vemos que o metodismo levantou-se como uma grande força espiritual em 
ambos os lados do Atlântico na progressiva restauração da glória da igreja sobre a terra no século 
dezoito.

4.3.4 ANOS 1700: UM DESPERTAMENTO NOTÁVEL

 Realmente Deus não só se manifestou poderosamente por seu Espírito através do 
instrumento emergente do metodismo, mas outras igrejas mais estabelecidas experimentaram 
uma verdadeira visitação de Deus nessa ocasião DENOMINADA “DESPERTAMENTO”. A ênfase era 
sobre a “conversão” uma experiência transformadora de regeneração. O anglicanismo foi afetado 
pelo Despertamento e também os congregacionalistas e os batistas. Além dos Wesleys e de Jorge 
Whitefi eld, este despertamento produziu homens devotos como 
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João Newton (1725-1807), autor de Amazing Grace (Maravilhosa Graça). Esta também 
haveria de ser a era de Johann Sebastian Bach (1685-1750), Ludwig van Beethoven (1770-1827) e 
George Frederick Handel (1685-1759), e suas inspiradas obras primas de louvor e adoração a Deus.

Paralelamente à renovação pietista continental e ao Despertamento Evangélico das Ilhas 
Britânicas, temos ainda o Grande Despertamento do lado americano do Atlântico entre as treze 
colônias. Por causa das novas imigrações, basicamente todas as denominações da Europa com 
o tempo lançariam raízes no solo americano. Homens importantes como o congregacionalista 
Jonathan Edwards (1703-1758) na Nova Inglaterra, se tornaram instrumentos nas mãos de Deus 
neste grande avivamento que levou milhares para o reino de Deus. Jonathan Edwards também 
deixou sua marca na fi losofi a e teologia americanas para futuras gerações além de ser um hábil 
evangelista na seara do Senhor.

4.3.5  SURGIMENTO DAS MISSÕES APOSTÓLICAS 

Nos anos 1500 e 1600, as missões estrangeiras, em sua maior parte, eram empreendimentos 
muito limitados entre as igrejas que surgiram da Reforma. Mas haveria de ser o Despertamento 
Evangélico que daria à luz as missões apostólicas modernas. VEJAMOS ALGUNS MISSIONÁRIOS 
QUE SE DESTACARAM:

Davi Brainerd (1718-1747) 
Sua carreira missionária durou apenas DE três a quatro anos; depois ele sucumbiu de 

tuberculose, com a saúde abalada pelos sofrimentos, miséria e privações que suportara por 
causa dos seus “índios amados”. Contam-se histórias sobre suas orações no interior das fl orestas 
cobertas de neve, enquanto ele intercedia em favor das tribos indígenas. Quando ele terminava, no 
lugar onde tinha orado havia um círculo de sangue, vermelho, desenhado na neve, expectorado por 
ele enquanto batalhava em oração. Assim Davi Brainerd morreu com 29 anos de idade ao raiar da 
sexta-feira, 9 de outubro de 1747, na casa de seu grande amigo, Jonathan Edwards. 

Guilherme Carey (1761-1834) nasceu em Northhamptonshire na Inglaterra, trabalhou 
como sapateiro, e depois tornou-se um ministro batista. Preocupado com os pagãos, foi ele quem 
ouviu de um de seus colegas de ministério calvinista: “Sente-se, jovem, e respeite as opiniões 
dos mais velhos. Se o Senhor quer converter os pagãos, ele pode fazer isso sem sua ajuda.” Sua 
persistência, porém, o levou a fundar a Sociedade Missionária Batista em 1792; e no ano seguinte 
Carey, “o pai das missões modernas”, partiu para a Índia.

Henrique Martyn, “o maior missionário de Cambridge”, foi outra vida inspirada por Davi 
Brainerd. Enviado para Calcutá em 1806 pela Sociedade Missionária da Igreja, ele terminou 
morrendo na Pérsia com apenas 31 anos de idade, tendo ganho somente uma alma para o Senhor, 
mas inspirando a muitos com seu sacrifício.

Em 1866 a Missão do Interior da China, primícias das missões da fé, foi fundada por J. 
Hudson Taylor, “o homem que creu em Deus”.

O início dos anos 1800 viu uma continuação do mover do Espírito Santo que havia começado 
nos anos 1700. Os historiadores consideram-no “O Segundo Grande Despertamento Evangélico”.
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04   A PRIMEIRA  E SEGUNDA METADE DOS ANOS 1800

4.4.1 CHARLES G. FINNEY

Finney converteu-se a Cristo no outono de 1821” com 29 anos de idade. Ele descreve sua 
conversão desta forma: “Quando entrei e fechei a porta, foi como se eu encontrasse o Senhor Jesus 
Cristo face a face... Ele não disse nada, mas me olhou de tal maneira que fui quebrantado inteiramente 
aos seus pés. Mas quando eu me virei e estava para sentar-me perto do fogo, recebi um poderoso 
batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre mim de tal maneira que parecia atravessar 
meu corpo e alma... Não há palavras que possam expressar o amor maravilhoso que foi derramado 
em meu coração. Chorei alto de alegria e amor... Eu literalmente berrei, expressando as torrentes 
inexprimíveis do meu coração...”

Na primavera seguinte, ele se colocou aos cuidados do presbitério como candidato a 
ministro presbiteriano. Logo irromperam avivamentos por causa de sua fervorosa e intensa 
pregação nos estados de Nova York, Pensilvânia, Massachusetts, Ohio e em outros. Numa época em 
que o calvinismo paralisara a vitalidade das igrejas, a mensagem de Finney era predominantemente 
arminiana e pelagiana, pois ele fazia apelos aos homens para corresponderem à graça de Deus com 
arrependimento e fé. Suas doutrinas estão claramente delineadas em sua Teologia Sistemática. 

4.4.2  MÓRMONS

Joseph Smith Jr. (1805-1844), quando era um menino de quinze anos “na manhã de um 
lindo dia de primavera em 1820” teve sua primeira “visitação celestial”. Numa geração que estava 
destinada a ver a conversão de muitos milhares para Cristo, Deus supostamente falou ao jovem 
Smith: “Todos eles estão errados... eles se achegam a mim com seus lábios, mas seus corações 
estão longe de mim.” Com esta atitude de separatismo e isolamento, que caracterizaria a Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Smith enveredou por um caminho de “revelação profética” 
que o levaria e aqueles que estavam com ele a se aprofundar mais e mais em engano e erro. 
Em 1827, o sonhador místico Joseph Smith pretensamente desenterrou perto de Manchester, NY,  
certas placas de ouro, o Livro de Mórmon, supostamente traduzido através de duas pedras mágicas 
para ser um suplemento da Bíblia. A primeira Igreja Mórmon foi organizada em 1830. Em Kirtland, 
Ohio, Brigham Young juntou-se à igreja. Em 1840 estabeleceram-se em Nauvoo, Illinois. Próximo a 
esta cidade Smith foi morto por uma irada multidão, em 1844, deixando o movimento dividido entre 
Brigham Young, que fi nalmente se estabeleceu em Salt Lake, em Utah, e os descendentes imediatos 
de Joseph Smith, que fi nalmente estabeleceram sua sede em Independence, Missouri, formando a 
Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

4.4.3 AVIVAMENTOS DE SANTIDADE DA SEGUNDA METADE DOS ANOS 1800

**Historicamente, o ministério de Charles G. Finney tornou-se o fundamento para os 
avivamentos de santidade no fi nal dos anos 1800 e os posteriores avivamentos pentecostais dos 
anos 1900. Foram esses homens, entre outros, que inauguraram o grande Movimento de Santidade 
Americano dos anos 1800 com sua forte ênfase numa experiência defi nida de conversão, um 
batismo específi co no Espírito Santo e pureza de coração ou perfeição cristã nesta presente vida. 

E o organizacionalismo crescente do metodismo inevitavelmente causou seu declínio 
espiritual. Consequentemente, por volta da metade dos anos 1800, foram feitas acusações ao 
metodismo de ter-se tornado muito formal e muito liberal; que a “religião do coração” estava 
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desaparecendo, e que as doutrinas de Wesley de santifi cação total e pureza de coração estavam 
sendo negligenciadas. 

Esta agitação sobre santidade alcançou seu clímax na última parte dos anos 1800, dando 
origem a muitas novas entidades de santidade, fragmentando desta forma o metodismo mas 
também revivendo as chamas originais do pietismo Wesleyano. Essas “fagulhas” atearam fogo de 
avivamento em incontáveis lugares nos Estados Unidos da América. A Igreja Metodista Wesleyana da 
América já tinha sido formada em 1843 como um protesto contra a escravidão e contra o episcopado 
metodista. William Booth, um ministro ordenado na denominação Methodist New Connexion na 
Inglaterra, com pesar deixou aquele púlpito em 1861 para se tornar um evangelista independente. 
Em 1878 o Exército da Salvação foi ofi cialmente formado com o General Booth à sua frente: um 
verdadeiro exército de Deus por toda a Inglaterra, Europa e América nesta época de renovado zelo 
e fogo wesleyanos.

O ano de 1894 viu o surgimento da Igreja do Nazareno, um dos maiores cismas dentro do 
metodismo, que depois passou por uma fusão em 1907 com a Associação de Igrejas Pentecostais na 
América (um grupo de santidade da Costa Leste) e a Igreja de Cristo Holiness no sul, em 1908. Todas 
as três formaram desta forma a Igreja Pentecostal do Nazareno. Em 1919 a palavra “Pentecostal” 
foi então tirada do seu nome para evitar qualquer associação do público com o Pentecostalismo 
do século XX e sua prática de “falar em línguas”, cujo ensinamento e prática são vigorosamente 
combatidos pela Igreja do Nazareno. Paralelamente a esses avivamentos de santidade também 
foram proeminentes no fi m dos anos 1800 os trabalhos do evangelista leigo Dwight L. Moody 
(1837-1899), que fortaleceram grandemente a vida espiritual e o crescimento da Igreja, tanto na 
América como na Inglaterra. Em 1882, D. L. Moody foi convidado a dirigir uma missão em Cambridge 
na Inglaterra. Os famosos “Sete de Cambridge” surgiram quando esta universidade britânica foi 
abalada até as raízes pelo ministério de Moody.

Em 1844, George Williams, um jovem londrino ajudante numa loja de tecidos, fundou a 
Associação Cristã de Moços (A.C.M.), em seus dias um verdadeiro instrumento mundial nas mãos do 
Senhor para promover sua causa, especialmente entre os jovens.

TEOLOGIAS PROTESTANTES SOBRE A SALVAÇÃO

Vontade Humana
Depravação total sem vontade até 
de Regeneração Espiritual.

Depravação tota, sem o livre arbítrio 
de forma permanente devido a 
soberania divina.

Depravação não impede o livre 
arbítrio.

Incondicional predestinação à 
salvação para os eleitos.

Incondicional para a salvação e 
condenação para aqueles fora da 
pré-eleição. (dupla predestinação)

Incondicional condicional em vista 
da fé prevista ou incredulidade.

Justifi cação pela fé, concluída com 
a morte de Cristo.

Justifi cação é limitada para os 
predestinados à salvação, concluída 
com a morte de Cristo.

Justifi cação possível para todos por 
meio da morte de Cristo, mas só 
completa após a escolha por Jesus.

Monergística, por meio da graça, 
resistirei.

Monergística através da chamada 
interior do Espírito Santo, 
irresistível.

Sinérgica, resistível devido à graça 
comum de livre arbítrio.

Apostasia é possível, mas Deus dá 
garantia de preservação.

Perseverança dos santos: os 
eleitos em Cristo necessariamente 
perseverarão na fé.

Preservação é condicional se continua 
a fé em Cristo, com a possibilidade de 
um fi nal de Apostasia.

LUTERANISMO CALVINISMO ARMINIANISMO

Eleição

Justifi cação

Conversão

Preservação 
e Apostasia
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CFAP • MÓDULO 3 • CAPÍTULO 4

NOME: ________________________________________________________________________DATA:________________

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM

1)  Descreva o arminianismo em contraste com o calvinismo. Que movimento pietista famoso foi armini-
ano em sua fé?

2)  Quais as quatro personalidades pitorescas que se tornaram o fundamento do metodismo inglês?

3) O que, no lado americano, ocorreu paralelamente ao Despertamento da Inglaterra nos anos 1700? Cite 
alguns homens que se destacaram neste movimento.

4) Mostre o erro básico de Joseph Smith e seu movimento, que os levou  a aprofundarem-se ainda mais 
no caminho do erro e do engano. Como  isso se torna um aviso para nós hoje?

5) Que ênfase e movimento surgiram do ministério de Charles G. Finney e de seus companheiros?

6) A fi losofi a de Karl Marx é uma grande falsifi cação de quê?

7) Que efeito negativo resultou das conjecturas de Charles Darwin?  Que efeito cumulativo tiveram essas 
infl uências de materialismo e  ceticismo sobre a fé e doutrina cristãs?
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8) Que instrumento foi levantado para combater o liberalismo e o  modernismo teológicos? Quais são os 
seus princípios básicos?

9)  No reavivamento de erros e extremos, que movimentos correlatos do século XIX  encontramos para os 
seguintes erros antigos: Montanismo,  Universalismo de Orígenes, Judaísmo, Gnosticismo, Arianismo?

10) Quais os dois acréscimos signifi cativos ao dogma católico romano  provenientes dos anos 1800?
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ANOTAÇÕES E REFLEXÕES PESSOAIS
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CAPÍTULO 5

DO SÉCULO XIX ATÉ O SURGIMENTO 
DO MOVIMENTO PENTECOSTAL
Infelizmente os anos 1800 não foram somente anos de avivamento e restauração; foram 

também anos marcados pelo materialismo, racionalismo e modernismo. Da caneta e lábios de Karl 
Marx (1818-1883) surgiu um dilúvio de pensamentos socialistas agnósticos e ateístas que, no fi m, 
escravizaram metade do mundo, destruindo no processo milhões de cristãos verdadeiros. Para 
Marx, a religião era “o ópio do povo”; sua ideologia era totalmente incompatível com as reivindicações 
da igreja cristã. Na ideologia comunista e ateísta de Marx se encontraria o correlativo demoníaco da 
verdadeira comunidade do Corpo de Jesus Cristo que o Senhor restauraria de modo mais completo 
à sua Igreja por volta da metade dos anos 1900.

Em 1859 Charles Darwin publicou sua obra Origem das Espécies, e em seguida A 
Descendência do Homem. Desta forma foi criada a famosa “teoria da evolução” de Darwin, destinada 
a minar a coerência dos fundamentos da Santa Escritura e seu inspirado relato da criação do homem.
Acrescente-se a estas rajadas materialistas de comunismo e evolução os ventos tempestuosos do 
racionalismo de Voltaire do século XVIII e a fi losofi a anti-Cristo de Nietzsche do século XIX. Para 
Voltaire (1694-1778) a razão era Deus. Para Nietzsche (1844-1900) Deus estava morto. “Deus está 
morto, ele falou conosco e agora está calado... Nós o matamos, você e eu. Todos nós somos seus 
assassinos...” E então veio Sigmund Freud (1856-1939) com sua nova visão de “homem animal” 
todos se juntaram para formar fortes ventos de adversidade que soprariam sobre os homens 
em oposição à fé simples e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Como resultado desta 
tempestade de racionalismo e seu conseqüente materialismo, veio um dilúvio de modernismo 
e liberalismo teológicos, pelos quais a confi abilidade das Escrituras foi atacada e as doutrinas 
principais da fé cristã foram ridicularizadas. CONTRA O GOLIAS DO modernismo e liberalismo, FOI 
LEVANTADO o fundamentalismo com suas cinco pedras lisas: (1) a inerrância verbal das Escrituras, 
(2) a divindade de Cristo (3), o nascimento virginal, (4) a expiação vicária, e (5) a ressurreição física 
e a volta corporal de Cristo. Um campeão entre os primeiros fundamentalistas foi o consagrado 
professor presbiteriano J. Gresham Machen (1881-1937).
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01   ERROS E EXTREMISMOS REAVIVAM TAMBÉM

O universalismo de Orígenes do quarto século foi duplicado durante o fi nal dos anos 
1700 e nos anos 1800 na forma dos Universalistas. (Em maio de 1961 as Igrejas Unitaristas 
Anti-Trinitaristas e as Igrejas Universalistas d0a América do Norte foram consolidadas como a 
Associação Universalista Unitarista com pouco mais de 200.000 membros.)

O judaísmo do primeiro século apareceu em cena mais uma vez através da maior 
ramifi cação do apocalíptico Movimento Adventista iniciado por William Miller (1782-1849), um 
batista de Nova York, que declarou ser o ano de 1844 o ano do Segundo Advento de Nosso Senhor. 
Em defesa desta expectativa da volta iminente de nosso Senhor e também possuídos de uma forte 
devoção às leis de Moisés (particularmente a guarda do sétimo dia da semana, o sábado) estavam 
James White e sua esposa, a profetisa Ellen G. White, cujos escritos os Adventistas do Sétimo Dia 
têm “em alta estima” e aceitam “como conselhos inspirados do Senhor”. Em 1855 os adventistas 
estabeleceram sede em Battle Creek, Michigan, com sua casa publicadora chamada Review and 
Herald Publishing Association. Em 1860 adotaram ofi cialmente o nome Adventistas do Sétimo Dia, 
e em 1903 mudaram sua sede para o local atual em Washington, D. C. Há atualmente mais de 
dois milhões de adventistas no mundo todo, sendo que 20% deles estão na América do Norte. Os 
adventistas são essencialmente evangélicos e fundamentalistas em todos os pontos principais de 
doutrina e prática.

O antigo gnosticismo reviveu em 1879 na fundação da Primeira Igreja de Cristo, Cientista 
em Boston por Mary Baker Eddy, autora de Ciência e Saúde com Chave para as Escrituras, o 
“inspirado” livro-texto da Ciência Cristã. Os Cientistas Cristãos “reconhecem e adoram um Deus 
supremo e infi nito”. Eles “reconhecem seu Filho, único Cristo; o Espírito Santo ou divino Consolador; 
e o homem à imagem e semelhança de Deus. Eles vêem a expiação “como a evidência do Amor 
divino e efi caz, desenvolvendo a unidade do homem com Deus através de Jesus Cristo, o Guia”, que 
foi “dotado com o Cristo, o espírito divino sem medida”. 

O arianismo do quarto século com forte negação da divindade de nosso Senhor Jesus 
Cristo reviveu através do apocalíptico movimento Russelita dos anos 1880, assim chamado por 
causa do seu primeiro organizador e presidente, Pastor Charles Taze Russel. Depois da morte de 
Russel em 1916, o manto da liderança caiu sobre o juiz Rutherford que governou a seita como 
presidente até sua morte em 1942, sendo sucedido por Nathan H. Knorr. O título, Testemunhas 
de Jeová, foi assumido em 1931, e a designação adicional Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e 
Folhetos foi dada em 1956.

Hoje há mais de um milhão e meio de Testemunhas de Jeová no mundo todo, sendo 
que cerca de meio milhão nos Estados Unidos, proclamando seu falso evangelho ariano e anti-
trinitarista, declarando ser Jesus meramente a “criação mais alta de Deus”, “um homem perfeito, 
nada mais, nada menos”. As Testemunhas de Jeová também negam a ressurreição corporal de 
nosso Senhor Jesus Cristo, declarando que “o homem Jesus deve permanecer morto para sempre”.

5.1.1 ENQUANTO ISSO OS CATÓLICOS...

Os anos 1800 também foram marcados por dois acréscimos signifi cativos ao dogma 
católico romano. Em 1854, sem consultar seu Concílio, o Papa Pio IX, sob a instigação dos Jesuítas 
que haviam sido restaurados, declarou a doutrina da Concepção Imaculada da Virgem Maria, 
afi rmando que ela nasceu sem pecado original. Pio IX, em sua bula, Ine� abilis Deus, declarou que 
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“a Virgem Maria foi, no primeiro instante de sua concepção, preservada intocada por qualquer 
mancha de culpa original, através da graça singular e privilégio de Deus Todo-Poderoso... Portanto, 
seja quem for que ouse... pensar... qualquer coisa contrária... fi quem eles... sabendo bem que estão 
condenados... e naufragaram na fé e revoltaram-se contra a unidade da Igreja...”

O segundo acréscimo, muito mais controverso, ao dogma romano foi a formalização da 
doutrina, até então subentendida, da infalibilidade do papa. 

Embora este poder tenha sido formalmente invocado explicitamente somente uma vez na 
declaração de 1950 de que Maria foi assunta corporalmente ao céu permanece como um motivo 
fundamental de desunião na Cristandade ecumênica. 

5.1.2  O MOVIMENTO PENTECOSTAL DO SÉCULO XX

O primeiro dia do ano de 1901 foi o “dia de pequenos começos” para o movimento pentecostal. 
Agnes Ozman, uma das estudantes de Charles Parham, um pregador holiness e fundador da Escola 
Bíblica Betel de curta duração em Topeka, Kansas, solicitou-lhe que impusesse as mãos sobre ela 
para que pudesse receber o Espírito Santo, de acordo com o modelo de Atos. Quando Parham orou 
por ela, ela começou a falar em outras línguas e continuou com o fenômeno por vários dias. No mês 
seguinte, a maioria dos cerca de 40 estudantes de Parham também o “receberam”.Entre os que 
foram afetados pelo ministério de Parham estava William Seymour, um pregador holiness negro, 
que mais tarde se tornou pastor da famosa missão da Rua Azusa em Los Angeles.

Sob a direção de Seymour, em 9 de abril de 1906, sete “buscadores” receberam seu 
batismo no Espírito e falaram em outras línguas. Foram iniciadas reuniões que duravam o dia todo 
e prosseguiam até altas horas da manhã seguinte � eram espontaneamente cheias de glossolalia 
(falar em línguas), curas, gritos, testemunhos e danças, e relatos sobre esses acontecimentos 
espalharam sua infl uência pela América e ao redor do mundo.

As convenções britânicas em Keswick no fi nal dos anos 1800 e o avivamento de Gales de 
1904 liderado por Evan Roberts produziram na Grã-Bretanha uma abertura para o avivamento 
pentecostal. Durante o primeiro quarto do século XX o avivamento pentecostal se espalhou por 
toda a Grã-Bretanha, Escandinávia e Europa central. Por volta de 1909 o pentecostalismo também 
chegara até à Índia e até a China através de missionários ligados à obra da Rua Azusa. Por volta 
de 1909 o avivamento pentecostal tinha também prosperado na África do Sul e, por volta de 1915, 
o avivamento tinha se enraizado  na África central através de missionários ingleses. No Chile as 
primeiras manifestações pentecostais apareceram em 1907, na Argentina em 1909, e depois no 
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Brasil em 1910. Desde então o Brasil tem continuado a ser um recipiente destacado desta nova 
“chuva do céu” neste século abençoado.

5.1.3 A FORÇA DO EVANGELHO

O pentecostalismo, com sua vitalidade wesleyana e arminiana, e com seu fervor avivalista 
e evangelista, tem continuado por todo o presente século como uma força poderosa e ativa sobre 
a terra, principalmente entre as classes mais baixas e a classe média baixa. 

 O pentecostalismo continua até hoje a ser caracterizado por uma carência de escolaridade 
bíblica, colocando mais ênfase na experiência pessoal e subjetiva do que na exatidão bíblica. Mas, 
o que falta em precisão da verdade, o pentecostalismo tem grandemente compensado em paixão 
por Deus e em demonstração do seu grandioso poder.

5.1.4 PRINCIPAIS DENOMINAÇÕES PENTECOSTAIS:

 Destacam-se entre AS IGREJAS PENTECOSTAIS: a Igreja Internacional do Evangelho 
Quadrangular (fundada em 1923 pela dinâmica e controversa ex-ministra das Assembleias 
de Deus, Aimee Semple McPherson); e as Assembleias de Deus Internacionais Independentes 
(Igrejas Filadélfi a). Porém, a maior de todas as instituições pentecostais, com mais de um milhão 
de membros e quase 9.000 igrejas, é o Concílio Geral das Assembléias de Deus. 

NO BRASIL 

A Assembleia de Deus no Brasil foi fundada em Belém, capital do estado do Pará. Os 
missionários Daniel Berg e Gunnar Vingren, foram os apóstolos tomados por Deus para o 
lançamento das primeiras sementes: Em mensagem profética, o Senhor lhes falou, quando pela 
primeira vez ouviram o nome “Pará”. Consultaram um mapa e souberam, então,que se tratava 
de uma “Província” (estado) do Brasil. A 18 de junho de 1911, no bairro da Cidade Velha, Belém, a 
primeira igreja no mundo a adotar a denominação de Assembléia de Deus surgiu. 

As Assembléias de Deus predominam nas zonas rurais e no interior, procurando alcançar, 
sobretudo, as classes sociais mais humildes. Nas pequenas cidades, durante muito tempo, as 
autoridades arbitrárias (a mando do clero católico) fechavam templos e agrediam e aprisionavam 
os membros da igreja. Muitas vezes eram os crentes alvo de pistoleiros, que feriam e matavam. 

Outras fortes denominações pentecostais no Brasil são: 
• Igreja O Brasil Para Cristo – fundada por Manuel de Melo
• Igreja Deus É Amor  - fundada por Davi Miranda 

5.1.5  MILAGRES E MARAVILHAS DOS ANOS 1950

SE destacaram NESTE AVIVAMENTO dois homens muito diferentes um do outro William 
Marrion Branham e Granville Oral Roberts. Branham, um humilde pregador batista que foi 
introduzido no pentecostalismo pela corrente pentecostal “unitarista”, alcançou proeminência em 
suas maciças reuniões de 1947, nas quais centenas de milagres e maravilhas foram relatadas. 
Simplista e hesitante, William Branham foi todavia um profeta ungido em sua geração até sua 
morte prematura por acidente na véspera de Natal de 1965.

Bem diferente do rústico William Branham era o impressionante pregador pentecostal 
holiness Oral Roberts, que tinha somente 29 anos de idade quando começou seu ministério de 
pregação. Especialmente em seus primeiros anos, Oral Roberts fora o instrumento de Deus em 
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muitos milagres e curas famosas nesta geração e, de todos os evangelistas de cura, provavelmente 
se encontra entre os primeiros em matéria de integridade pessoal e equilíbrio. 

A galeria da fama dos avivalistas de cura inclui ENTRE outros:

O nebuloso Asa A. Allen que em sua época foi um operador de milagres grandemente 
ungido. Todavia ele morreu sozinho em junho de 1970 em seu quarto de hotel em São Francisco, 
supostamente de cirrose no fígado causada por alcoolismo agudo.

Tommy Hicks, cuja campanha mais famosa foi o avivamento na Argentina em 1954, no 
qual aproximadamente 400.000 pessoas assistiram a uma única reunião em Buenos Aires, e no 
qual foram utilizados caminhões de lixo para carregar cadeiras de rodas, muletas e bengalas;

O realizador de cruzadas e evangelista Morris Cerullo e sua “nova unção”; 
Os evangelistas W.V. Grant, David Nunn, Rex Humbard, Jimmy Swaggart, Robert W. 

Shamback; JACK SCHISLER;
E a controversa mas ungida Kathryn Kuhlman – MENTORA DE Benny Hin.

Através desses vasos, a maioria deles muito imperfeitos, o poder de Deus foi, não obstante, 
manifestado. O cego viu, o aleijado andou, o surdo ouviu, e ao pobre foi pregado o Evangelho.

“de modo geral, esses avivamentos de cura infelizmente representaram muito mais 
“madeira, palha e feno” do que “ouro, prata e pedras preciosas”. O declínio do pentecostalismo 

institucional nos anos 40 criara um vácuo que muitos ansiosamente buscaram preencher. 
Mas em meio a demonstrações miraculosas e de poderosos sinais e maravilhas 

muitas vezes havia práticas financeiras e morais duvidosas, lutas por poder, egoísmo e arrogância 
humanas, independência, rivalidade e dissensão. “ 

5.1.6  MOVIMENTO CARISMÁTICO DOS ANOS 1960

 ACONTECEU no início dos anos 60 o COMEÇO do movimento carismático. Este novo 
movimento do Espírito Santo teve seu início em primeiro lugar com o ministério da Associação 
de Homens de Negócio do Evangelho Pleno (ADHONEP), nascida em Los Angeles em 1951 sob a 
inspiração do próspero produtor de leite da Califórnia Demos Shakarian e do evangelista de cura 
Oral Roberts. Através dos anos 50 e 60 a ADHONEP se tornou o instrumento peculiar nas mãos do 
Senhor para abrir os corações de muitos homens de negócios de denominações não pentecostais, 
e mais tarde de seus ministros, para a experiência pentecostal.

Harald Bredesen, um homem de Deus manso e místico, recebeu o batismo no Espírito 
nos anos 1950. Ele se tornou pastor da Primeira Igreja Reformada em Mt. Vernon, New York. Em 
outubro de 1962 Harald foi o instrumento para trazer a mensagem pentecostal à Universidade de 
Yale, de onde se espalhou para Dartmouth, Stanford e Princeton, dando ao movimento carismático 
mais credibilidade e infl uência nos Estados Unidos da América.

5.1.7 OUTROS ACONTECIMENTOS IMPORTANTES PARA A IGREJA CONTEMPORÂNEA.
 
David Yonggi Cho (anteriormente conhecido como Paul Yonggi Cho) é um ministro cristão 

coreano. Ele é pastor sênior e fundador da Igreja do Evangelho Pleno de Yoido (Assembléias de 
Deus), a maior congregação do mundo, com uma adesão de 1.000.000 (em 2007). Cho ainda realiza 
dois cultos de sete que a igreja realiza por dia; eles são tão cheios que as pessoas muitas vezes 
têm de chegar uma hora mais cedo para ter um assento.



62

Nos últimos séculos, os cristãos foram perseguidos por varios grupos religiosos, 
incluindo  muçulmanos  e  hindus, e por  Estados  ateístas  como a  União Soviética  e  República 
Popular da China.

Perseguições aos cristãos vêm ocorrendo hoje em dezenas de países, como Irã, Uzbequistão, 
Maldivas e Eritreia, principalmente por parte de fundamentalistas islâmicos, e também Coreia do 
Norte, e Cuba.

Como uma resposta a essas perseguições e uma maneira de quebrar as barreiras de 
evangelização destas e outras nações foi criada a Missão Portas Abertas em 1955, pelo holandês Andrew 
van der Bijl, mais conhecido como Irmão André, que decidiu contrabandear bíblias para suprir os 
cristãos vivendo em países da então chamada “Cortina de Ferro”.

Após o sucesso inicial em entregar bíblias na Polônia, Irmão André prosseguiu fazendo o 
mesmo em diversos países alinhados com o regime soviético. Em 1957 ele passou a usar um fusca, 
que viria a percorrer mais de 300 mil km e se tornaria um símbolo da missão.

Outro grande nome da Igreja foi o  reverendo David Wilkerson, que começou sua carreira 
em meados de 1958 pregando para pessoas marginalizadas nos subúrbios de Nova Iorque e teve 
grande sucesso principalmente após a conversão de Nick Cruz que era um chefe de uma temida 
gangue local. O seu livro autobiográfi co A Cruz e o Punhal conta exatamente esse período de sua 
vida que durou 5 anos.

A década de 70 se caracterizou pelo surgimento de muitos homens e mulheres de Deus 
com um forte ministério de Mestre. Entre eles podemos citar Derek Prince (teólogo internacional 
e pastor) e Corrie ten Boom - uma escritora e resistente holandesa que ajudou a salvar a vida de 
muitos judeus ao escondê-los dos nazistas durante a II Guerra Mundial

Uma importante contribuição para a vida e vitalidade da Igreja do Senhor nos anos 
1900 foram as campanhas evangelísticas de William Franklin (“Billy”) Graham, nascido em 7 de 
novembro de 1918, na Carolina do Norte. Provavelmente, mais do que qualquer outro homem, o 
Dr. Graham infl uenciOU milhões de pessoas ao redor do mundo com o Evangelho de Jesus Cristo e 
FOI o instrumento de Deus para levar milhares para um relacionamento pessoal e duradouro com 
Jesus Cristo como Salvador e Senhor.

A década de 90 se caracterizou pelo surgimento de uma leva de homens de Deus com 
forte ministério de Apóstolos. Podemos citar, entre outros, Rick Warren -  fundador da Saddleback 
Church na Califórnia e autor do best-seller Uma Vida com Propósitos. É conhecido como o “líder 
espiritual mais infl uente da América”; Bill Hybels - criador do Global Leadership Summit e fundador 
e pastor sênior da Willow Creek Community Church, uma igreja com uma média de público de 
quase 24 mil pessoas. A igreja foi listada como a mais infl uente na América nos últimos anos; 
Reinhard Bonnke - conhecido principalmente por suas missões evangelísticas em toda a África. 
Segundo seu site, ele já pregou pessoalmente para mais de 120 milhões de pessoas, levando 72 
milhões de pessoas à aceitar Jesus; César Castellanos -  pastor de Bogotá, Colômbia e fundador 
da Missão Carismática Internacional. Castellanos é o criador da Visão G12. Ele começou sua igreja 
com apenas oito pessoas na sala de estar de sua casa e, seis meses depois, havia seiscentos 
membros. O Movimento G12 se espalhou por todo o mundo com Castellanos. A MCI é uma das 
maiores igrejas da América do Sul, com mais de 200 mil membros e mais de 45.000 células na 
cidade de Bogotá.

Outra grande é impactante igreja de nossos dias é a Misión Cristiana Elim Internacional. 
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Igreja de El Salvador, que tem uma frequência de 125 mil pessoas em seus grupos de células, 
sendo considerado como a segunda maior igreja evangélica celular do mundo. É liderada pelo 
Pastor Mario Vega.

02   PANORAMA DA IGREJA CONTEMPORÂNEA 

O movimento carismático (NEO PENTECOSTAL) se destaca como um movimento de 
crescimento constante mas descentralizado. Agora está espalhado pelo mundo inteiro e invadiu 
as fi leiras de todas as denominações importantes. Vivifi cou espiritualmente dezenas de milhões 
de pessoas de toda parte do mundo, e cada vez mais tem se tornado o tema de incontáveis 
reportagens em jornais e artigos em revistas. É um movimento diferente de qualquer outro que 
temos observado até agora na história da igreja cristã. 

Apesar de muitas virtudes excelentes, a principal falha do movimento carismático é muito 
provavelmente sua falta de escolaridade bíblica. Se os pentecostais são faltosos em escolaridade 
bíblica, os carismáticos são de fato ainda mais. A doutrina carismática parece ser, às vezes, nada 
mais do que uma boa dose de pentecostalismo clássico combinado com certos ensinamentos 
incomuns, vários dos quais têm se originado no movimento carismático  “cair no espírito”, libertações 
em massa de espíritos maus, e uma ênfase exagerada na mensagem da “prosperidade”. Sendo 
este o ponto principal de crítica a esta vertente do protestantismo. Enquanto é certo que há muitos 
exageros por parte de certos lideres e denominações, alguns afi rmam que esta enfase teve um 
lado positivo: o de tirar o crente de seu comodismo, ao afi rmar que ele não deve se conformar com 
o aspecto atual de sua vida, mas constantemente, buscar seu crescimento.

Vários empreendimentos editoriais também serviram para espalhar o movimento 
como incêndio no mato e moldar sua conduta. Especialmente de grande benefício têm sido os 
ensinamentos fundamentais de watchman nee (ni to-sheng, 1903-1972), um dos grandes apóstolos 
da china nos anos 1900. Destacando-se entre eles estão sua a igreja crista normal, vida da igreja 
cristã normal e autoridade espiritual. 

5.2.1 NEO PENTECOSTALISMO

O fenomeno neo pentecostal no brasil se caracterizava primariamente por igrejas que 
também criam nos dons do espírito ( milagres / curas/operação milagrosa do senhor), mas não 
possuiam uma forte enfase nos chamados “usos e costumes”.

Podemos ver hoje que essa mudança de foco nas igrejas neopentecostais foi pioneira 
entre as denominações e vertentes evangélicas, pois hoje existem muitas igrejas tanto tradicionais 
quanto pentecostais que também não mais se atém nos usos e costumes.

As igrejas neopentecostais mudaram a maneira como era feito o louvor e adoração no 
brasil. Trazendo momentos prolongados de busca e ministração com cânticos espirituais.

Um fato que se deve destacar entre as igrejas neo pentecostais é o de que não há 
generalização entre elas, ou seja, são muito diferentes entre si. Cada uma com sua própria doutrina, 
método de adminstração eclesiástica e ênfase ministerial (visão).

Segundo o bispo cirino ferro, a restauração dos 5 ministérios descritos em efésios 4:11-12 
(11 foi ele quem “deu dons às pessoas”. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para 
profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. 12   Ele fez 
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isso para preparar o povo de deus para o serviço cristão, a fi m de construir o corpo de cristo. Ntlh) 
na igreja ocorreu em sua plenitude nas igrejas neopentecostais.

Outra característica da igreja restaurada a partir de algumas igrejas neopentecostais foi 
o ministério em células ou grupos pequenos. Também é importante destacar que nessas igrejas, 
talvez pela primeira vez, buscou-se aprender e aplicar principíos de gestão secular, para que 
houvesse uma verdadeira atitude de excelência na administração da igreja.

Destaques  desta vertente (naquela época):

É importante destacar que nessa época o movimento mocidade para cristo (existente até 
hoje) foi responsável por muitas conversões de jovens e infl uenciou a mudança que ocorreu no  
protestantismo no brasil.

De acordo com o bispo cirino a 1° igreja apostólica do brasil foi a sara nossa terra. A 
característica de uma igreja apostólica é a de que as diversas igrejas locais tem um alto grau de 
autonomia mas estão em submissão a uma autoridade apostólica, sendo esta na sara nossa terra, 
o bispo robson rodovalho. Sendo assim porque o titulo usado por ele não é apóstolo e sim bispo? 
Pela interpretação bíblica do bispo de que este é um título que só poderia ser usado se fosse 
reconhecido por toda a igreja cristã, não somente sua própria denominação (baseado em i co 9:1-2).

Atualmente as igrejas neo pentecostais que mais têm se destacado são:
*IURD
*Renascer -  fundada em São Paulo, em 1986, por Estevam Hernandes e Sônia Hernandes.
*Internacional da graça -   fundada por  Romildo Ribeiro Soares  (mais conhecido como 

missionário r.R. Soares) em1980, na cidade do Rio de Janeiro.
*Assembleia de Deus Vitoria em Cristo - fundada por Silas Malafaia em 2010, na cidade 

do rio de janeiro.
*Bola de Neve - fundada no ano 2000 por rinaldo Luís de Seixas Pereira (apóstolo rina)
*Mundial -  fundada na cidade de Sorocaba em 9 de março de 1998 por Valdemiro Santiago

Podemos dizer que hoje os maiores inimigos da expansão da igreja no mundo são o islã e o 
humanismo. Grande parte dos paises que impede a pregação do evangelho e persegue cristãos são 
países islamicos. Já nos países historicamente cristãos, uma tendência humanista que descarta 
ou desacredita em Deus e sua palavra se levanta fortemente contra a igreja.

• IURD - fundada no dia  9 de julho  de  1977, por  Edir Macedo  e seu 
cunhado Romildo Ribeiro Soares

• Comunidade Cristã de Curitiba - fundada ofi cialmente em 16 de outubro de 
1982 pelo Pastor Miguel (michael piper).

• Comunidade da Graça - foi fundada em  25 de fevereiro  de  1979 em São 
Paulo pelo Pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra.

• Comunidade Evangélica de Goiânia  - fundada em 1976, pelo Bispo Rodovalho 
(então Pastor) com Cirino Ferro



ANOTAÇÕES E REFLEXÕES PESSOAIS
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CFAP • MÓDULO 3 • CAPÍTULO 5

NOME: ________________________________________________________________________DATA:________________

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM

1)  Descreva “o dia dos pequenos começos” do pentecostalismo clássico no início dos anos 1900. Dê o 
nome dos primeiros líderes e centros de infl uência.

2)  O que ajudou a preparar a Grã-Bretanha para a visitação pentecostal do início dos anos 1900? 

3) Que qualidades negativas do pentecostalismo rapidamente contribuíram para sua própria dolorosa 
fragmentação?

4) Dê o nome de várias denominações pentecostais mais proeminentes que surgiram na primeira meta-
de do século vinte.

5) Que busca, mais do que talvez qualquer outra, causou o declínio espiritual do pentecostalismo clássico 
na terra?

6) Cite alguns dos líderes proeminentes no avivamento de cura dos anos 50. Qual foi o resultado fi nal 
desta espetacular demonstração de poder e milagres?
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APÊNDICE I

A História da Retratação Final de Darwin

Lady Hope, uma maravilhosa mulher cristã de Northfi eld, Inglaterra, que visitou Charles 
Darwin durante seus últimos dias na terra, tem o seguinte para dizer a respeito de suas idéias sobre 
a evolução no fi nal de sua vida:

Numa gloriosa tarde de outono, fui chamada para sentar-me com Charles Darwin. Ele estava 
praticamente confi nado à cama por alguns meses antes de sua morte. Sustentado por almofadas, 
suas feições pareceram iluminar-se quando entrei no quarto. Ele acenou em direção à janela para 
mostrar o belo pôr-do-sol que se via além, enquanto na outra mão segurava uma Bíblia aberta que ele 
estava sempre estudando.

“Que você está lendo agora?” perguntei.

“Hebreus”, ele respondeu, “ainda Hebreus. O Livro Real, eu o chamo...” Então colocou seus 
dedos em certas passagens e comentou sobre elas.

Fiz algumas alusões às fortes opiniões expressadas por muitos incrédulos sobre a história da 
criação e sobre seus julgamentos a respeito dos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Ele pareceu 
angustiado, seus dedos contraíram-se nervosamente e um olhar de agonia passou por seu rosto 
quando disse: “Eu era um jovem com idéias não formadas. Soltava perguntas, sugestões, indagando o 
tempo todo sobre tudo. E para meu espanto, as idéias pegaram como fogo. As pessoas fi zeram delas 
uma religião.”

Então fez uma pausa e depois de mais algumas frases sobre a santidade de Deus e a “grandeza 
deste livro”, olhando com carinho para a Bíblia que estava segurando no momento, disse: “Tenho 
um quiosque no jardim que acomoda cerca de trinta pessoas. Fica ali (apontou através da janela). 
Gostaria muito que você falasse lá. Sei que você lê a Bíblia nas vilas. Amanhã à tarde gostaria que os 
empregados neste lugar e alguns inquilinos e vizinhos se reunissem ali. Você falará a eles?”

“Sobre o que falarei?” perguntei.

“Cristo jesus”, replicou numa voz clara e enfática, acrescentando num tom mais baixo, “e 
sua salvação. Não é o melhor tema? Depois quero que você cante alguns hinos com eles. Você pode 
acompanhá-los com seu pequeno instrumento, não pode?”

“O brilho em sua face nunca esquecerei, pois ele acrescentou: “Se você fi zer a reunião às três 
horas esta janela estará aberta e você saberá que estou cantando junto com vocês.”
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Títulos

• Membro da Academia Internacional da Cultura - 
1997
• Honra ao Mérito - Medalha Comemorativa dos 500 
anos do Descobrimento do Brasil, pelo Instituto Inter-
nacional das Ciências e da Cultura - 1998
• Pioneiro de Brasília – 1998 (Título)
• Cidadão Honorário de Brasília – 1998 (Título)
• Doutor Honóris Causa em Filosofi a – 2000 (Título)
• Ordem do Mérito Cultural – “Carlos Gomes” (Título), 
pela Sociedade Brasileira de Artes, Cultura e Ensino.
Personalidade Brasileira dos 500 anos em 2001 (Título)
• Personalidade Evangélica em 2001 (Título)
• Cidadão do Mundo pela Paz em 2001 (Título)
• Cidadão Honorário de Belo Horizonte-MG em 2002 
(Título)
• Recebeu da Ordem do Mérito Brasília o título de Co-
mendador em 2002
• Medalha Tiradentes em 2002 (Título)
• Cidadão Honorário de Itajubá MG em 2003 (Título)
• Moção de Congratulações – Dourados/MS em 2003.
• Moção de Aplausos – Piracicaba/SP em 2003

Alguns livros publicados

• Quebrando as Maldições hereditárias;
• Igreja Vencedora;
• Conhecendo a Glória de Deus;
• A Beleza de Cristo e o Caráter do Cristão;
• Ensina-nos a Andar em seus Caminhos;
• Edifi cando a Casa de Deus;
• Por Trás da Bênção e Maldição;
• Regendo a História da Nossa Geração;

Robson Lemos Rodovalho, 
Bispo, (Anápolis,  Goiás,  15 de agosto  de  1955) 
foi um  político  brasileiro,  físico, especializado 
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CAPÍTULO 1

A GEOGRAFIA DO MUNDO BÍBLICO

01   DEFINIÇÕES

A palavra geografi a, etimologicamente, signifi ca “descrever a terra” (do grego geo = terra; 
grafi a = descrição, tratado, estudo). Para o Dicionário Aurélio a descrição de geografi a é: “Ciência 
que tem por estudo a descrição da superfície da terra, o estudo dos seus acidentes físicos, climas, 
solos e vegetações e das relações entre o meio natural e os grupos”.

A Geografi a é a ciência que estuda os acidentes físicos, o clima, as populações, as divisões 
políticas etc. Neste sentido, a Geografi a subdivide-se em diversas outras disciplinas: 

 A Geografi a Humana preocupa-se em estudar os agrupamentos humanos em suas 
relações com a Terra: como repartem o espaço; como se adaptam às condições naturais, 
como se organizam para explorar os recursos provenientes da natureza etc.



76

 A Geografi a Econômica está atenta ao estudo dos recursos econômicos (de origem vegetal, 
animal e mineral) presentes nas diversas regiões da terra e suas formas de exploração.

 A Geografi a Física estuda os traços físicos das diversas regiões da terra, o que inclui o 
estudo do relevo, do clima, da vegetação, da fauna e da fl ora.

 A Geografi a Política estuda a infl uência da geografi a na política, a relação entre o poder 
de um país, bem como o estudo do reparto político da terra.

 A Geografi a Histórica procura reconstruir os aspectos humanos, econômicos, físicos 
e políticos de uma dada região do passado. É neste campo que se insere a Geografi a do 
Mundo Bíblico, que se dedica a estudar as diversas regiões que serviram de palco para os 
acontecimentos narrados nos livros da Bíblia.

A Geografi a Bíblica ocupa-se do estudo sistemático do cenário da revelação divina 
e da infl uência que teve o meio ambiente na vida de seus habitantes. É uma disciplina muito 
importante, pois auxilia a todos que querem conhecer melhor a História Sagrada e o texto bíblico 
através de esclarecimentos quanto aos grupos humanos, as características físicas, os recursos 
econômicos e as transformações políticas das diversas regiões citadas na Bíblia. Além disso, ela 
nos permite localizar e situar os relatos bíblicos no espaço em que estes ocorreram, auxiliando-
nos na reconstrução dos eventos.

02   O MUNDO BÍBLICO

A região que denominamos Mundo Bíblico situa-se hoje nas regiões conhecidas como 
Oriente Médio e Mediterrâneo (procure adquirir um mapa do Mundo Bíblico). Podemos apontar 
como áreas limites do Mundo Bíblico a Península Ibérica, a ocidente, e o atual Iraque, a oriente. Os 
países que são encontrados hoje nestas regiões são Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, os 
diversos países balcânicos, Turquia, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita 
e vários emirados árabes (use o Mapa do Mundo para localizar estas regiões).

03   PRINCIPAIS ÁREAS DO MUNDO BÍBLICO

Mesopotâmia (Meso = entre; potamos = rios) - região marcada pela presença de dois 
grandes rios que fertilizavam a região, tornando-a propícia para a agricultura.

Tigre e Eufrates. Nesta área, no decorrer da História, surgiram grandes e poderosos 
impérios: o Sumério, o Acadiano, o Babilônico e o Persa.

Península Arábica - extensa península formada por poucas áreas férteis e muitos 
desertos. Ali se desenvolveu um importante reino, o de Sabá.

Egito - Situa-se no nordeste do continente africano. Como a Mesopotâmia, tem sua 
fertilidade garantida pela presença do rio Nilo, que atravessa toda a região. Nesta região 
se organizou um grande Império, o Egípcio.
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Canaã - região estratégica por seu caráter de passagem entre as diversas regiões do 
Mundo Bíblico. Reunia a Síria e a Palestina. Nesta área se estabeleceram diversos povos, 
como os fi listeus, os fenícios, e os próprios hebreus.

Europa - Cenário de importantes Impérios, como o Macedônico, também conhecido como 
Império de Alexandre, que reuniu a Grécia, a Macedônia e o Oriente Médio, e o Romano, 
que a partir da cidade de Roma, situada na atual Itália, unifi cou as regiões mediterrânicas 
da Europa Ocidental e na Oriental, o Norte da África e o Oriente Médio. Possui uma grande 
diversidade geográfi ca e cultural. A Europa se faz presente na Bíblia, de forma efetiva, nos 
livros do Novo Testamento.
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ANOTAÇÕES E REFLEXÕES PESSOAIS
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CAPÍTULO 2

A PALESTINA

01   NOMES

Canaã - É o nome mais antigo, tomado do ancestral de seus primitivos habitantes, Canaã, 
neto de Noé. Inicialmente restringia-se à região da Fenícia. Posteriormente, passou a 
designar toda região entre o Jordão e o Mediterrâneo, tendo o Líbano ao norte e o deserto 
Arábico ao sul. Sua largura é de 42 km e seu comprimento 88 km. Signifi ca “terras baixas”.

Palestina - Este nome deriva do termo Filístia (terra dos fi listeus). Inicialmente designava 
uma região costeira ao Mediterrâneo, dos limites sul de Canaã até ao Egito. Posteriormente, 
escritores como Plínio e Josefo utilizaram o termo para designar a região de Canaã. É o 
nome mais usado da queda de Jerusalém até hoje.

Terra dos Amorreus - Expressão utilizada tanto no V.T. para designar a mesma área de 
Canaã. Os amorreus eram descendentes dos gavaneus.

Terra dos Hebreus - Há duas possibilidades: uma é de que o termo “hebreu” deriva de um 
antepassado de Abraão chamado Heber (Gn 10:20 e 24). Outra, é de que o termo deriva de 
Haber ou Habiru (que signifi ca “o do outro lado”, ou “do além”) numa referência a Abraão 
que veio de um país situado do outro lado do Rio Eufrates e cuja descendência possuiu a 
terra. 

Terra de Israel - Inicialmente designava toda a região habitada pelos descendentes de Jacó. 
Depois da divisão em dois reinos passou a designar o reino do norte. Hoje designa o país Israel.
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Terra de Judá ou Judéia - Primeiro era o nome da região habitada pela tribo de Judá, 
depois passou a designar o reino do sul (Judá e Benjamim) e, depois do cativeiro babilônico, 
toda a Palestina.

Terra Prometida ou Terra Santa (Zc 2:10-12) – Até hoje o território de Israel é chamado 
“Terra Santa”.

02   LOCALIZAÇÃO

A Palestina está localizada no continente asiático, a 30º de latitude norte. Em toda sua 
parte ocidental é banhada pelo Mediterrâneo. Por sua localização privilegiada, era uma espécie 
de centro de gravidade para o mundo antigo, rota obrigatória para o comércio entre o norte e 
o sul, entre o oriente e o ocidente, e era ainda cobiçada por quaisquer impérios em expansão, 
tornando-a palco de constantes guerras e devastações.

03   LIMITES

Limites Bíblicos: A Palestina limita-se ao Norte com a Síria e a Fenícia, a Leste com partes 
da Síria e partes do deserto arábico, ao Sul com a Arábia e a Oeste com o Mediterrâneo.

Limites Atuais: O moderno estado de Israel limita-se ao Norte com o Líbano, a Leste com 
a Síria e a Jordânia, ao Sul com o Egito e a Oeste com o Mediterrâneo.

A distância de Dã a Berseba, nos dias do A.T., era de 225 km, e do Mediterrâneo à entrada do 
deserto, a leste, cerca de 130 km, o que corresponde à uma área de 29.250 km2.

A área de Israel em 1966 era de 20.762 km2. Depois da guerra dos seis dias (Junho de 
1967) passou para 89.351 km2, devido à anexação das áreas conquistadas como o Sinai, 
Judéia e Samaria, as colinas de Golã e a faixa de Gaza.

Israel é um dos menores países do mundo.

04   SUBDIVISÕES

Os estudiosos da Geografi a Bíblica dividem a Palestina em quatro regiões distintas:

1| Orla Mediterrânea – Nos tempos bíblicos, Israel possuía 418 km de costa. Suas 
possessões começavam na fronteira com a Fenícia e iam até a terra dos fi listeus. Jope era um 
importante porto marítimo. Inclui: do Líbano ao Carmelo, a Planície de Acre ou Aco, a Planície de 
Saron, o Planalto da Filistia e Sefelá (= terras baixas).

2| Planalto Central – Corta toda a Palestina de norte a sul. Inclui: Galiléia Alta, Esdraeslom, 
Jezreel, Samaria, Judéia e Negueve (expressão usada para designar o sul).
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3| Vale do Jordão e Mar Morto – É o mais chocante contraste geográfi co da face da Terra. 
Vai de quase 3.000m acima do nível do mar até 400m abaixo dele. Inclui: do Hermon ao Vale de 
Hula, do Vale de Hula ao Mar da Galiléia, do Mar da Galiléia ao Mar Morto e o Vale do Mar Morto.

4| O Planalto Oriental ou Transjordânia – É a porção que fi ca a Leste do Jordão. Tem 
como limites: Norte = Damasco e o Hermon; Oeste = o Jordão; Leste = o deserto arábico; Sul = 
Zerede. Inclui: a Terra de Golã ou Basã, o Hauram, Gileade e o Altiplano de Moabe.

05   NAÇÃO CANANÉIA

Antes de Abraão, sete nações ocupavam a terra, chamada de Canaã (o fi lho amaldiçoado 
de Cam). Eram predominantemente descendentes de Cam (Cão), embora houvesse descendentes 
também de Sem e Jafé entre eles. Estes povos ocupavam o território que ia do Vale do Jordão até 
a orla do Mediterrâneo e foram amaldiçoados por Noé.

Heteus | Vêm de Hete, o segundo fi lho de Canaã. Também conhecidos como hititas. Eram 
fortes e feios, de estatura média, pele amarelada, cabelos escuros, lisos e duros. (Dt 7:1).

Girgaseus | Procedentes de Canaã ocupavam o território leste do mar da Galiléia, onde fi ca 
Nazaré (Gn 10:16 e 15:21 e 2 Cr 1:14).

Amorreus | São de origem caldeia e surgiram cerca de 2.500 a.C. dominando a Mesopotâmia 
e Síria com a capital Harã.

Cananeus | Este nome vem de Canaã, fi lho de Cão, neto de Noé (Gn 10:6). Ocuparam uma 
grande faixa de terra no vale do Jordão e se estenderam pala orla do mediterrâneo (Nm 
13:29 e 14:25).

Fereseus | Pequeno e descendente de Canaã, signifi ca camponês ou aldeão (Is 17:15; 1 Rs 9:20).

Heveus | Descendentes da Canaã (Gn 10:17). Povos antigos da Síria e palestinos, ligados 
por laços biológicos com os Jebuseus, Fereseus, Girgaseus e Amorreus (Ex 3:8 e Nm 13:29).

Jebuseus | Descendentes de Canaã (Gn 10:16 e 15:21). Colonizaram o distrito em volta de 
Jerusalém que se chamou de Jebus. Davi comprou uma área dos Jebuseus que se chamava 
Eira de Araúna, com o propósito de mais tarde construir o templo (2 Sm 24:18-25). 

06   POVOS VIZINHOS

Filisteus | Vem da palavra phelisthi de onde se deriva a palavra palestina. Situavam-se na 
costa marítima do Mediterrâneo e sua origem vem da ilha de Creta ou Chipre. Dividiam-se 
entre cinco territórios: Gaza, Ascalom, Asdode, Gate e Ecrom (1 Sm 6:17, 1 Rs 15:27.

Amalequitas | Povo rejeitado por sua maldade. Sua origem divide os estudiosos. Foram 
destruídos por Moisés, mas aparecem mais tarde novamente (Dt 2:4-19 e Ex 17:14).
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Midianitas – Procederam de Efá, Efer, Enoque, Ábida, e Elde. Deste povo Abraão desposou 
uma mulher chamada Quetura (Gn 25:1,2).

Moabitas - Procederam da união incestuosa de Ló com sua fi lha mais velha. Moabe começou 
em Zoar onde Ló se refugiou com suas fi lhas por permissão de Deus (Gn 19:20,22 e 37).

Amonitas – Amom, fi lho também incestuoso de Ló com a sua fi lha mais nova. Este povo 
tinha como deus a Moloque, que exigia sacrifício de crianças.

Edomitas – Edom vem de Esaú, gêmeo de Jacó, neto de Abraão e  Sara (1 Rs 9:26; Gn 36:33).

Fenícios – Sua origem é muito confusa por causa da sua distante antiguidade. Isaías as 
chama de cananeus (Is 23:1-12). Eles se sobressaem na navegação, no comércio, na arte e 
estavam sempre presentes nas feiras das nações.

Sírios – Seus rios principais são o Eufrates, o Orontes, o Farfa e o Albana. Suas principais 
cidades são Damasco (hoje capital), Homs, Hamate, Alepo e Antioquia (1 Rs 15:9; 2 Rs 14:28).

07    A PALESTINA DOS TEMPOS BÍBLICOS ATÉ NOSSOS DIAS

Em meados do século XV a.C. a região foi conquistada pelo faraó do Egito, Tutmés III, porém 
perdida no fi nal da XVIII dinastia, para ser novamente reconquistada por Seti I e por Ramsés II. 
Com o enfraquecimento do poder egípcio, em fi nais do século XIII a.C., a região foi invadida pelos 
Filisteus e, nessa mesma época, houve o estabelecimento de tribos israelitas na região.

Salvo breves intervalos, a Palestina esteve sob o domínio de várias potências como a Assíria 
(722 a.C.), Babilônia (século VII a.C.), Pérsia (539 a.C.), Macedônia (331 a.C), o Reino Ptolomaico (320 
a 220 a.C), os Selêucidas (220 a 142 a.C.) e, fi nalmente, os Romanos. No ano de 66 d.C., inicia-se 
uma rebelião dos judeus que foi fortemente reprimida pelos romanos com a tomada da cidade de 
Jerusalém e destruição do templo do Senhor (anos 70). 

Entre 324 d.C. e 638 d.C., a Palestina conheceu um período de prosperidade e crescimento 
demográfi co com uma população de maioria cristã, tornando-se parte integrante do Império 
Bizantino até ser conquistada pelos muçulmanos.

Entre 1517 e 1917, ela fez parte do Império Otomano (turco). Com a derrota e esfacelamento 
desse império na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), passou a ser administrada pela Grã-
Bretanha. A essa altura já havia uma certa quantidade (minoritária) de imigrantes judeus, que 
começaram a chegar a partir de 1880.

Devido a crescentes confl itos entre judeus e muçulmanos, a Grã-Bretanha estabeleceu 
dois distritos administrativos, separados pelo rio Jordão (1923), sendo que os judeus fi cariam 
concentrados na zona costeira, a oeste do rio, facilitando, desse modo, o ingresso de novos 
imigrantes através do Mar Mediterrâneo. Os árabes rejeitaram essa divisão, sobretudo após 
tomarem conhecimento da “Declaração Balfour”, em que os ingleses se comprometiam a favorecer 
o estabelecimento de um “lar nacional judaico” na Palestina. O confl ito entre os nativos palestinos 
(muçulmanos) e os imigrantes judeus tornou-se mais agudo.
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Em 1947, ignorando a oposição da população majoritária constituída pelos palestinos, a 
Organização das Nações Unidas (ONU), através da Resolução 181, promoveu a partilha da região 
entre dois estados: um judeu e outro árabe. A 14 de Maio desse ano os judeus declararam a 
constituição do Estado de Israel, rapidamente reconhecido pelos Estados Unidos da América e, em 
seguida, por outras potências mundiais. O confl ito entre palestinos e israelenses intensifi cou-se, 
permanecendo insolúvel até os dias atuais.

08    CIDADES DA TERRA SANTA

JERICÓ
Localiza-se no Vale do Jordão, no território entregue à tribo Benjamim. Encontra-se a 
28 quilômetros de Jerusalém. O nome dessa cidade signifi ca, segundo alguns autores, 
lugar de perfumes ou fragrâncias. Jericó foi a primeira cidade conquistada pelos fi lhos 
de Israel. Era famosa por suas fortifi cações. É considerada, ainda, uma das metrópoles 
mais antigas do mundo.

BELÉM
Encontrando-se a 10 quilômetros a leste de Jerusalém, é a cidade do rei Davi. Casa de 
pão é o que signifi ca Belém. Pela sua posição geogr
áfi ca, é uma fortaleza natural. Fica a quase 800 metros acima do nível do mar. Nessa 
cidade nasceram dois importantíssimos personagens: Davi e Jesus Cristo. Apesar de 
sua importância histórica, Belém foi sempre uma aldeia insignifi cante. Não obstante, 
seus campos, ainda hoje conservam a mesma fertilidade dos tempos bíblicos.

HEBROM
O primeiro nome dessa cidade foi Quiriat Arba. Encontra-se a 32 quilômetros ao sul de 
Jerusalém e a mil metros acima do mar Mediterrâneo. Abraão morou em suas redondezas. 
Em Hebrom, foi Davi ungido rei sobre Israel. É tida, também, como a primeira cidade de 
Judá. Atualmente, Hebrom é uma grande cidade com mais de 40 mil habitantes, em sua 
maioria árabes. Suas principais fontes de renda são artesanatos, artefatos de cerâmica 
e pequenas indústrias. A agropecuária é, por enquanto, sem expressão.

JOPE
Na distribuição de Canaã, Jope coube à tribo de Dã. Atacada várias vezes pelos fi listeus, 
a cidade foi libertada por Davi. Mais tarde, Salomão utilizou-se de seu porto para receber 
cedros do Líbano, usados na construção do Templo. Hodiernamente, Jope é um grande 
porto israelense.

NAZARÉ
Situada em um grande monte, a 400 metros acima do nível do mar, Nazaré encontra-se 
a 170 quilômetros de Jerusalém. No tempo das chuvas, as encostas da cidade fi cam 
recobertas por lindas fl ores. O nome dessa importante localidade signifi ca fl orescer. 
Jesus Cristo foi criado nessa cidade. Por isso mesmo, ele é chamado de Nazareno. Até 
1948, Nazaré era controlada por muçulmanos. Mas, em 16 de julho de 1948, passou ao 
domínio dos israelenses.
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CAFARNAUM
Cafarnaum foi escolhida por Jesus para ser o centro de seu ministério. Seu nome signifi ca 
“aldeia de Naum”. Em Cafarnaum, Jesus passou dezoito meses, realizando grandes milagres. 
Seus habitantes, entretanto, não receberam a mensagem de amor do Messias. E, conforme 
as palavras de Cristo, Cafarnaum desceu, de fato, até o inferno. Nunca mais foi edifi cada.

SAMARIA
A cidade, construída por Onri, pai de Acabe, encontra-se a 60 quilômetros ao Norte de 
Jerusalém. Situa-se a 400 metros acima do Mediterrâneo. Após o cisma israelita, Samaria 
passou a ser a capital do Reino de Israel. Para essa cidade foram transportados, após o 
cativeiro israelita, povos estranhos que, juntamente com alguns hebreus, deram origem 
aos samaritanos. Mais tarde, estes causaram muitos embaraços a Esdras e a Neemias. No 
tempo de Jesus, ainda era grande a rivalidade entre as comunidades hebraica e samaritana.

DECÁPOLIS
No grego, Decápolis signifi ca “dez cidades”. Esse agregamento estava situado em espaçoso 
território a leste do mar da Galiléia. As cidades foram construídas por gregos, na tentativa 
de helenizar a região. Sofreram, entretanto, grande oposição dos judeus, principalmente 
da família macabéia. As 10 cidades são: Citópolis, Damasco, Rafana, Canata, Gerasa, Diom, 
Filadélfi a, Hipos Gadara, Pela. Cada cidade possuía suas forças militares que, em tempo de 
crise, uniam-se às falanges romanas.



85

CAPÍTULO 3

AS TERRAS BÍBLICAS

01   PLANÍCIES

A geografi a moderna divide a terra de Israel em cinco principais planícies: Acre, Sarom, Filístia, 
Sefelá e Armagedom. É realmente necessário o conhecimento mais detalhado destes lugares 
devido a sua importância na história da Bíblia.

PLANÍCIE DO ACRE

Fica no extremo noroeste da costa israelense, e estende-se até o monte Carmelo, e em 
toda sua extensão ela corta de modo irregular a Bahia do Acre. O nome desta região em 
hebraico é “akko” e signifi ca areia quente. Compreende uma faixa de terra que cerca as 
montanhas localizadas entre a Galiléia, o Mediterrâneo e o sul de Tiro até a planície de 
Sarom. Essas terras são irrigadas pelos rios Beluz e Quisom. O solo é muito fértil, com 
exceção da parte praiana, onde as areias são muito quentes. Em Josué 19:25-28, na divisão 
da terra de Canaã, esta planície fi cou com a tribo de Aser, mas eles não conseguiram 
expulsar os cananeus que ali habitavam antes deles.

PLANÍCIE DE SAROM

Sarom localiza-se ao sul do monte Carmelo e Jope. Sua extensão é de 85 km, e a largura 
varia entre 15 a 22 km. Na antiguidade essa região era conhecida pela malária dos 
pântanos e pelos bosques traiçoeiros; o seu solo, entretanto, é coberto de lírios e outras 
fl ores exóticas, e talvez tenha sido por isso que em Cantares de Salomão a esposa diz 
- “eu sou a rosa de Sarom, o lírio dos vales” - e o esposo responde – “qual o lírio entre 
os espinhos, tal é a minha amiga entre as fi lhas” (Ct 2:1,2). Recentemente os pântanos e 
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charcos desta planície foram drenados pelo governo de Israel, e agora se constitui num dos 
mais ricos distritos agrícolas de Israel. As frutas cítricas produzidas aqui são conhecidas 
em todo mundo. Nesta planície também são encontradas quatro fl ores vermelhas de 
grande beleza: Anêmona, Botão de ouro, Tulipa e Papoula. O profeta Isaías compara a 
beleza desta planície à glória do Líbano (Is 35:2).

PLANÍCIE DA FILÍSTIA

Situa-se entre Jope e Gaza, no sudoeste de Israel. Ela tem 75 km de comprimento e 25 
de largura e nela habitavam os fi listeus inimigos mortais dos israelitas. Esta planície era 
abundante em cereais e frutas; os seus fi gos e azeitonas eram muito apreciados. Nela 
também localizavam-se as cinco principais cidades fi listéias: Gaza, Ascalom, Asdode, Gate e 
Ecrom. Estas cidades possuíam fortalezas quase impenetráveis. Aqui também fi cava o porto 
de Jope, muito importante para os israelitas da antiguidade. Após a reconstituição do estado 
de Israel, em maio de 1948, este porto foi ativado, o que impulsionou a economia israelense.

PLANÍCIE DE SEFELÁ

Situa-se entre a Filístia e as montanhas da Judéia. É caracterizada por uma série de baixas 
colinas, solo muito fértil, e grandes colheitas de trigo, uva e azeitonas. Sefelá, em hebraico, 
signifi ca terras baixas, e lembra mais uma faixa de terra do que uma planície. Ela serviu de 
lar aos patriarcas Abraão e Isaque por longos anos. Como é uma região economicamente 
muito importante, foi motivo de várias disputas que sempre terminaram em guerras ou 
discórdias.

PLANÍCIE DE ARMAGEDOM

Ela também recebe os nomes de Jezreel ou Esdraelom, e possui algumas características 
pelas quais algumas pessoas a classifi cam de vale, e não de planície. Localiza-se na 
confl uência de três vales e entre os montes da Galiléia e da Samaria. É a maior planície 
de Israel e insuperável em sua beleza. Alarga-se em direção ao monte Carmelo e termina 
nos montes do Líbano. Ao sudeste fi ca o local da antiga e importante cidade fortifi cada de 
Jezreel, que foi capital do Reino do norte no tempo de Acabe e de Jezabel. Para o leste, 
desce o vale de Jezreel até o rio Jordão na altura de Bete-Seba. Ela também é atravessada 
de leste para oeste pelo Rio Kishon que desemboca no mediterrâneo. 
É uma área estratégica para Israel, pois é uma via de comunicação natural entre a cidade 
de Damasco e o mar Mediterrâneo. Esta planície está ligada à profecia escatológica de 
João, o apóstolo. Ele nos diz que ela será o palco da maior de todas as batalhas da história 
da terra, aonde o povo judeu sofrerá as maiores dores de toda a sua história. Ainda existem 
outras planícies de importância secundária, tais como Jericó, Dotam, Moabe, Genezaré etc.

02   VALES

“Por que a terra que passais a possuir não é como terra do Egito, da onde saístes, em que 
semeáveis a vossa semente, com o pé, e que regáveis como a uma horta, mas a terra 
que passais a possuir, é terra de montes e de vales: da chuva dos céus beberás as águas” 
(Deuteronômio 1:10-11).

 Na palestina a chuva cai somente durante certo período do ano, a paisagem é recortada 
por muitos vales estreitos e leitos de riachos que só possuem água durante as estações chuvosas. 
Alguns rios atravessam vales e planícies mais largos, ou então cortam gargantas estreitas através 
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das rochas. Os vales são depressões alongadas entre montes ou quaisquer outras superfícies. E, 
assim como com as planícies, só vamos citar as principais.

VALE DO JORDÃO

Este é o maior vale de Israel. Começa no pé do monte Hermom e vai até o mar morto. 
É cortado longitudinalmente pelo rio Jordão, constituindo-se em uma grande fenda 
geológica. Em seu ponto inicial o poço é de largura de 100 m, alargando-se pouco a pouco 
até chegar ao mar da Galiléia com 3 km de largura, e do mar morto com 15 km de largura, 
passando, depois, a estreitar-se novamente. Este é o vale mais profundo da terra, chegando 
a alcançar 426 m abaixo do nível do mar. Ele nunca foi uma barreira intransponível para 
invasores; somente difi cultava um pouco a comunicação entre as suas margens.

VALE DE JEZREEL

Começa nas nascentes do ribeiro de Jalud e fi nda no vale do Jordão perto de Bete-Seba. 
Nas proximidades deste vale localiza-se a moderna cidade de Zerim.

VALE DE ACOR

Foi aqui que aconteceu o apedrejamento de Acã (Josué 7:24-26), Neste vale, localizado 
entre as terras de Judá e Benjamin, fi cavam as fortalezas de Midim, Secacá e Nibsam.

VALE DE AIJALOM

Foi neste vale que aconteceu um dos maiores milagres da Bíblia, onde, por uma ordem de 
Josué, o sol deteve-se sobre os amorreus, possibilitando vitória aos israelitas. Localiza-se 
perto de Sefelá, a 24 km a noroeste de Jerusalém. Possui 18 km de comprimento e 9 de 
largura. Nos anos 70 este vale abrigou as tropas romanas comandadas pelo general Tito, e 
deste vale os romanos saíram para destruir Jerusalém e o templo. Atualmente localiza-se 
ali a importante cidade industrial de Yalo.

VALE DE ESCOL

Escol em hebraico signifi ca cacho. É uma região fértil e abundante em vinhas. Os espias 
enviados por Moisés atravessaram este vale e cortaram dele os enormes cachos de uvas 
que foram trazidos atravessados em uma vara. Ainda hoje ele continua famoso pela 
fertilidade de seu solo, e rende muitas divisas a Israel com a produção de uvas, romãs e 
fi gos.

VALE DE HEBROM

Este vale tem muito a ver com a história do patriarca Abraão. Neste vale ele morou por 
um determinado tempo, construiu um altar, recebeu a promessa de que teria um fi lho e 
intercedeu pelos sodomitas; lá também estão os sepulcros de sua família. Localiza-se a 
30 km a sudoeste de Jerusalém e, ao contrário do vale do Jordão, está a quase 1000 m 
acima do nível do mar, possui 30 km de comprimento e guarda muitas lembranças da era 
patriarcal.
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VALE DE SIDIM

Neste vale localizado ao sul do Mar Morto fi cavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Foi 
neste vale que Abraão defendeu os reis locais atacados pelos reis do norte. Nesta região 
havia muitos poços de betume (Gênesis 14:3-8). Atualmente este vale é inóspito, mas nos 
tempos de Ló era bastante fértil. Recentemente, escavações arqueológicas acharam ali 
vestígios de antiguíssimas cidades que foram destruídas pelo que parece ser o de uma 
grande explosão. Calcula-se que tais poços de betume e petróleo tenham explodido por 
algum motivo, que sabemos ser fruto de uma decisão divina. Além do que, a região de 
Sodoma e Gomorra possuía enormes quantidades de sal e enxofre, que misturados 
tornam-se explosivos. Tal explosão foi tão violenta que choveu fogo, enxofre e sal sobre 
toda planície (Gn 19:24-28). A mulher de Ló pode ter sido transformada numa estátua de 
sal certamente por causa da grande quantidade de sal que se precipitou por todo o vale.

VALE DE SIQUÉM

O poço de Jacó se localiza nesse vale, onde Jesus falou com a mulher Samaritana, e deste 
diálogo resultou a conversão de muitos samaritanos. Ele localiza-se entre os montes 
Gerizim e Ebal, no centro de Israel, e lá hoje se encontra a moderna cidade de Nablus. O 
seu nome em hebraico signifi ca “ombro”.

VALE DE BASAM

Este é o vale por onde corre o Rio Yamurque no nordeste da Palestina.

VALE DE MOABE

Dos três vales que desembocam na planície de Moabe, este é o maior. Localiza-se a 
nordeste do mar morto. Quando do Êxodo, os moabitas (fi lhos de Ló), tentaram impedir o 
avanço dos hebreus e, em consequência disso, o Senhor determinou: - “Nenhum amonita 
nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará 
na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água para vos 
receber no caminho, quando saíeis do Egito; e porquanto alugaram contra ti a Balaão, 
fi lho de Beor, de Petor da Mesopotâmia, para te amaldiçoar” (Dt 23:3-4). Foi neste vale que 
Moisés morreu, mas antes teve o privilégio de avistar a terra de Canaã. Rute era moabita 
e a misericórdia a alcançou, pois esta mulher virtuosa foi uma das ancestrais do Senhor 
Jesus Cristo. Nesta região foi achada a famosa pedra moabita, uma pedra de basalto negro 
encontrada em 1868 nas ruínas de Dibom na antiga cidade moabita. Depois da Bíblia, este é 
o maior documento encontrado até hoje que trata da Palestina antes de Cristo, pois a pedra 
dá um relato da guerra de Mesa, rei de Moabe, contra Onri, Acabe e outros reis de Israel.

03   PLANALTOS

 No território de Israel existem dois grandes planaltos: o central e o oriental. O primeiro é 
quase que uma continuação dos famosos montes do Líbano; ele sai do centro do país em direção 
ou norte e ao sul. Já o planalto oriental é considerado por alguns geógrafos como um apêndice do 
ante-Líbano, e segue a mesma direção do primeiro. Ambos possuem uma altitude média que varia 
de 700 a 1.400 m. Planaltos são grandes extensões de terras planas ou pouco onduladas, elevadas, 
cortadas por vales neles encaixados.
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Planalto Central: Compreende os planaltos de Naftali, Efraim e Judá.
• Planalto de Naftali: Fica ao norte da Galiléia.
• Planalto de Efraim: Compreende a área da Samaria.
• Planalto de Judá: Fica ao sul e é rodeado por Betel e Hebrom.

Planalto Oriental: Localiza-se a leste do Jordão, e também possui em si três outros planaltos:
• Planalto de Basam: Também conhecido como Auram, situa-se entre o sul do monte 
Hermom e o rio Yamurque.
• Planalto de Gileade: Fica entre Yamurque e Hesbom. Ele é cortado pelo rio Jaboque.
• Planalto de Moabe: esta é uma região bastante rochosa, mas onde se encontram boas 
pastagens; fi ca a leste do rio Jordão e mar morto, até o rio Arnon.

04   MONTES

 Os montes exerceram muita infl uência sobre a cultura judaica, pois o povo passou 400 
anos do cativeiro egípcio num local de terras planas aonde raramente chovia e, sob o comando de 
Moisés, passaram a habitar num local de topografi a bastante acidentada, com chuvas abundantes 
e terra bastante fértil. Muitos dos Salmos de Davi falam dos montes, tal como o salmo 125. Do 
Êxodo para cá os montes da terra de Canaã estão incluídos em todas as lembranças do povo de 
Israel; as cidades também são construídas sobre eles como uma forma de proteção.
 
 Um monte é uma elevação natural de terra maior do que o outeiro e menor do que a 
montanha. Não existem medidas de altura ou volume de terra para se classifi car com exatidão o 
que é um outeiro, monte ou montanha. 

1. MONTES DE JUDÁ

Os montes de Judá se localizam ao sul dos montes de Efraim. Eles são uma série de 
elevações entre as quais existem verdes vales, por onde correm rios que deságuam no 
Mar Morto e Mediterrâneo. Os maiores montes de Judá são:

Monte Sião

Localizado na parte leste de Jerusalém, o monte Sião ergue-se soberano e altivo. Tem 
aproximadamente 800 m de altura do nível do mar e é a mais alta montanha de Jerusalém 
e, por isso, talvez seja constantemente citado nas Escrituras. Ele era habitado pelo 
Jebuseus, e quem conseguiu expulsá-los deste local e tomar Jerusalém foi o rei Davi. 
Este monte é uma fortaleza natural para Jerusalém e, por isso, Sião passou a ser a capital 
de Israel, e não demorou muito para que Jerusalém também fosse chamada de Sião. Mais 
tarde o rei Davi mandou que fosse trazida a arca da aliança para Sião e, então, o monte 
passou a ser considerado sagrado pelos hebreus. Décadas mais tarde, com a transferência 
da arca para dentro do templo, Sião passou a ser considerada também como a Casa de 
Deus. O termo Sionismo era o movimento que visava a recriação do estado de Israel. 
Também, a igreja de Jesus Cristo é conhecida como Sião celestial.

Monte Moriá

Foi neste monte que Abraão preparou seu fi lho Isaque para ser dado em sacrifício. 
Localiza-se a leste de Sião, possui uma altura média de 800 m do nível do mar, e sua 
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forma é alongada. Salomão construiu o templo neste monte. O seu nome signifi ca “temor” 
em hebraico.

Monte das Oliveiras

Localiza-se no setor oriental de Jerusalém. O vale do Cedrom o separa do monte Moriá. 
Ele se compõe de uma cordilheira baixa de aproximadamente 3 km de comprimento e, na 
parte ocidental deste monte, fi ca o jardim das oliveiras. No Antigo Testamento todo este 
monte era coberto de oliveiras, vinhas e muitas outras árvores frutíferas.

Monte da Tentação

Logo após o seu batismo no rio Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito a este monte onde 
passou 40 dias em completo jejum e foi tentado pelo diabo. O texto bíblico não traz o 
nome deste monte, mas de acordo com o cenário e com a localização, muitos estudiosos o 
identifi cam como sendo o local correto. Distante 20 km a leste de Jerusalém, ele se eleva a 
quase 1.000 m acima do nível do mar mas, como a região é alta, sua altura não ultrapassa 
os 300 m. A região é árida, montanhosa e cheia de cavernas.

2. MONTES DE EFRAIM
 
Esta região montanhosa abrange a área ocupada pelos descendentes de Efraim, pela 
metade dos Manassitas e por uma parcela dos Benjamitas. Esta mesma região é conhecida 
por outros nomes: monte de Naftali, monte de Israel e monte de Samaria. Os dois montes 
de Efraim mais importantes são Ebal e Gerizim.

Monte Ebal

Localiza-se a norte da atual cidade de Nablus. De solo árido, tem 300 m de altura e a 1.000 
m do nível do mar. O seu nome em hebraico signifi ca “a pedra”, e constitui-se, juntamente 
com o Gerizim, em pontos estratégicos para Israel, pois, para ir a qualquer lugar da terra 
santa é necessário passar por ambos.

Monte Gerizim

Já este monte é coberto por abundante vegetação. Possui 230 m de altura e nele foram 
abertas muitas cisternas para guardar as águas da chuva. Atualmente é conhecido como 
Jebel-et-Tor.

3. MONTES DE NAFTALI

Os montes de Naftali compreendem o conjunto montanhoso ao norte da terra santa, e 
abrange a região da Galiléia. Possui este nome porque a tribo de Naftali fi cou com grande 
parte deste território na divisão das doze tribos, após a conquista sob a liderança de Josué.

Monte Carmelo

Os 450 profetas de baal foram desafi ados por Elias neste monte. Ele compreende uma 
cordilheira de 30 km de comprimento, cuja largura varia de 5 a 13 km e vai do mediterrâneo 
ao sudoeste do território israelita. O ponto mais alto da serra não atinge 600 m. No norte 
da cordilheira corre o rio Quisom, onde os 450 profetas de baal foram exterminados por 
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Elias. Ele avança para dentro do mar mediterrâneo, e do alto é possível se ter uma das 
visões mais lindas do oriente médio.

Monte Tabor

Possui 320 m de altura e, na verdade, é um monte solitário, pois fi ca a 10 km de Nazaré e a 16 
km do mar da Galiléia. Ele faz parte da história de Débora, de Baraque e de Gideão. Nos dias 
de Oséias foi construído sobre ele um santuário pagão, contra o qual ele profetizou (Os 5:1).

Monte Gilboa

Possui 13 km de comprimento e largura que varia entre 5 e 8 km. Localiza-se no sudeste da 
planície de Jezreel, de forma alongada, e eleva-se a 540 m de altitude. O seu nome signifi ca 
“fonte borbulhante” e nele morreram em combate Saul e seu fi lho Jônatas (2 Sm 1:21).

Monte Hatim

Localiza-se nas proximidades do mar da Galiléia. Também chamado de “cornos de Hatim”, 
é pequeno, não ultrapassa 180 m de altura. Do seu topo pode-se avistar todo o mar da 
Galiléia. Possui dois picos principais e tem aparência de chifres. Também é conhecido 
como o “monte das bem-aventuranças”, pois se acredita que foi dele que Jesus pronunciou 
o sermão da montanha.

Montes Transjordanianos

A Transjordânia fi ca a oeste do rio Jordão, e é uma região mais plana; portanto, estes 
montes são conhecidos como montes de planalto.

Monte de Gileade

É, na realidade, um conjunto montanhoso. Vai do Sul do rio Yamurque até o mar morto. É cortado 
pelo rio Jaboque, onde Jacó lutou com o anjo do Senhor. Na divisão das doze tribos esta região 
coube a Gade. Nos tempos de Jesus este território era conhecido como Peréia. Na antiguidade, 
a região era famosa por sua fertilidade, produzindo muitos cereais, frutas e oliveiras.

Monte de Basam

Constitui-se num grande e fértil conjunto de montanhas, ao sul do monte Hermom, a oeste 
da região desértica da Síria e da Arábia, a leste do Rio Jordão e do mar da Galiléia e ao 
norte do vale de Yamurque. No Antigo Testamento esta região era coberta de cedros e 
carvalhos, e lá eram apascentados numerosos rebanhos. Nos dias de Abraão era habitado 
pelos temidos refains (gigantes).

Monte Pisga

Em Deuteronômio 34:1-6 lemos: “Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte 
Nebo, ao cume de Pisga que está defronte de Jericó; e o Senhor lhe mostrou toda a terra, 
desde Gileade até Dã. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, 
conforme o dito do Senhor”. O Monte Pisga está localizado na planície de Moabe, a 15 km 
a leste da desembocadura do rio Jordão. Possui 800 m de altura e também é conhecido 
como monte Nebo.
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Monte Peor

Localizado nas imediações do monte Pisga, seu nome signifi ca “abertura” em hebraico. 
Nele era adorado o deus baal-peor. Foi deste monte que Balaão tentou amaldiçoar os 
fi lhos de Israel.

Monte Sinai

Constitui-se numa península montanhosa localizada entre os golfos de Suez e Acaba. Foi 
nesta região que Deus apareceu a Moisés e, da sarça ardente, o chamou para libertar o 
povo hebreu das garras do faraó. Também conhecido como monte Horebe, ele serviu de 
refúgio ao profeta Elias quando se escondia da perversa Jesabel.

05   DESERTOS

 
 O termo deserto signifi ca “região de escassas precipitações e nas quais a cobertura vegetal 
é praticamente nula ou então está reduzida a algumas plantas isoladas”. Mas a bíblia, ao referir-se 
a deserto, não somente inclui os desertos estéreis e dunas de areia ou de rocha, mas igualmente 
refere-se a terras planas de vegetação rasteira apropriada para pastagens. No VT esta palavra é 
encontrada 36 vezes como adjetivo (exemplo: a vida é um deserto) e 284 vezes como substantivo, 
referindo-se propriamente ao deserto; no NT, 12 como adjetivo e 36 como substantivo.
 É difícil classifi car o deserto pela quantidade de chuvas que recebe a região. Algumas 
regiões recebem pouquíssimas chuvas (10 mm/ano), outras 50 mm/ano ou mais e algumas regiões 
semiáridas até 250 mm/ano. Isto nos mostra que não é somente a quantidade de chuvas que 
estabelece um deserto, Alguns fatores podem contribuir para a formação de um deserto, tais como: 
solo infértil, ventos quentes e solo desnudo que aumenta o aquecimento da região e a destruição de 
seus elementos orgânicos.

Deserto do Sinai

Durante 40 anos os hebreus caminharam neste deserto após a saída do Egito. Neste 
período eles aprenderam a sobreviver no deserto, mas, apesar da aridez, nada lhes faltou, 
pois o Senhor supriu todas as suas necessidades. Foram quatro décadas, onde eles se 
organizaram e se transformaram numa nação robusta. Possui formato triangular: a leste 
é banhado pelo golfo de Acaba, a oeste pelo golfo de Suez, ao norte liga-se com a África e 
com o oriente. A área desta península possui 35.000 km2. 
Toda esta península foi tomada por Israel na guerra dos seis dias em 1967 e depois devolvida 
ao Egito; mas, segundo o texto sagrado, esta região pertence de fato aos israelitas.

Deserto de Neguev

A agricultura irrigada, a mineração e a urbanização empreendida no século XX mudaram a 
face do Neguev, cujo nome, em hebraico, alude à aridez do lugar. Com cerca de 12.170 km2, 
o deserto de Neguev, no sul de Israel, equivale a mais da metade da superfície do país. Tem 
forma de triângulo, com vértice em Elat, no golfo de Aqaba, ao sul. Limita-se a oeste com a 
península do Sinai e a leste com o vale do Jordão.
Nos tempos bíblicos, era uma área de pastagens onde, mais tarde, os nabateus praticaram 
a agricultura. Importante celeiro do Império Romano, após a conquista árabe no século VII, 
a região fi cou entregue a beduínos por mais de 1.200 anos. 
A modernização agrícola do Neguev iniciou-se com a implantação, em 1943, de kibbutzim 
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(fazendas coletivas). Após a criação do Estado de Israel (1948), a região ganhou importância 
e, graças à irrigação, os férteis solos produzem excelentes safras de cereais, frutas, legumes 
e verduras. Exploram-se potassa, bromo e magnésio em Sedom, ao sul do mar Morto, cobre 
em Timna, e gás natural em Rosh Zohar. Grandes depósitos de argila e sílica abastecem as 
indústrias de cerâmica e de vidro. Em Oron e Zefa há usinas de processamento de fosfato.
A principal cidade do Neguev é Beersheba. Entre os núcleos urbanos planejados no século 
XX, destacam-se Arad, Dimona e Elat, única saída de Israel para o oceano Índico.

Deserto da Judéia

As áreas localizadas do leste dos montes de Judá ao rio Jordão e ao mar morto formam 
o deserto da Judéia, e este se subdivide em outros desertos menores e sem importância: 
Maon, Zife, En-Gedi, Tecoa e Jeruel. Foi nesta região que Davi escondeu-se de Saul quando 
estava sendo perseguido. Foi nesta região também que os profetas Amós e João Batista 
exerceram seus ministérios.

Desertos de Jericó, Bete-Aven e Gabaom

O deserto de Jericó fi ca no antigo território benjamita, e forma um desfi ladeiro rochoso de 
cerca de 15 km que vai de Jerusalém até Jericó. É uma área de muitas cavernas, nas quais 
os criminosos se escondiam. Este foi o cenário para a parábola do bom samaritano que 
socorreu o homem que fora assaltado na estrada para Jericó. Bete-Aven e Gabaom são 
outros desertos que compõem o deserto de Jericó.

06   MARES

 A manutenção da vida na Terra é determinada essencialmente pela presença e pelo 
movimento da água. A hidrografi a e a hidrologia estudam a distribuição, circulação e composição 
dessa substância na superfície terrestre. Hidrografi a é a ciência que estuda as massas de água da 
superfície da Terra, sejam fl uviais, lacustres, marinhas, oceânicas ou glaciais.
 Metade do território israelense é composto pelo deserto de Neguev e, por causa desta 
escassez, a água constitui-se em questão vital para Israel. A pouca água que existe em Israel 
deve ser bem aproveitada, pois a sua insufi ciência, de certo modo, estrangula o desenvolvimento 
econômico. Mas Israel, com o tempo, criou um sofi sticado sistema de irrigação, o que lhe permite 
ter uma produção agropecuária sufi ciente.
 A defi nição de Mar na Enciclopédia Barsa é: “Conjunto da massa de água que cobre a maior 
parte da superfície terrestre. Em sentido estrito, parcela dos oceanos adjacentes a terras emersas”; 
mas, em alguns casos, mares tais como o da Galiléia não possuem ligação com os oceanos. Na 
verdade, alguns grandes lagos são conhecidos como mares por possuírem água salgada, ou porque 
teria sido nomeado deste modo na antiguidade. O dicionário Aurélio defi ne que “Mar é qualquer 
massa de água salgada do globo terrestre”.

Mar Mediterrâneo

Este Mar aparece nas escrituras com outros nomes: Mar Grande, Mar Ocidental, Mar dos 
Filisteus, Mar de Jafa. Muitas vezes ele é tratado simplesmente de Mar e existe um forte 
motivo para isto, visto que os povos bíblicos não estenderam seus domínios, explorando o 
Atlântico ou o Índico, mas a sua história concentra-se neste Mar. Também muitos povos da 
antiguidade possuem a origem de suas histórias ligadas a este Mar.
Com seus 4500 km de extensão e 3 milhões de km2, é o maior mar interno do planeta. Possui 
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ligação ao norte com a Europa, a leste com a Ásia e ao sul com a África. A navegação sempre 
tomou a frente na economia de todos os antigos países que margeavam o mediterrâneo, 
mas Israel nunca explorou muito bem a navegação, por dois motivos principais: Os israelitas 
davam muito valor à família e não trabalhavam na navegação para não se separar dela, e 
as águas do mediterrâneo que banham Israel são, em sua maioria, bastante rasas, o que 
difi cultava o acesso a grandes navios. Jope era o único porto do mediterrâneo utilizado 
por eles para grandes embarcações, mas havia muitos outros portos para pequenas 
embarcações. 
Em torno dele desenvolveu-se a civilização ocidental. O clima ameno da região, as costas 
recortadas oferecendo abundância de portos e a situação geográfi ca da Europa facilitaram 
durante milênios as trocas comerciais e culturais entre os povos litorâneos. O Mar 
Mediterrâneo está situado entre a Europa, a Ásia e a África. Comunica-se com o Oceano 
Atlântico através do estreito de Gibraltar que, com 13 km em seu ponto mais estreito, 
separa a África da Europa. Liga-se ao Mar Negro pelo estreito de Dardanelos.
No sudoeste, o canal de Suez faz a ligação com o Mar Vermelho. Mar quase fechado, o 
Mediterrâneo estende-se por cerca de quatro mil quilômetros de Gibraltar até a Síria. 
Forma vários mares secundários: Baleares, Tirreno, Jônico, Adriático, Egeu, Mara e Negro. 
Extensas e numerosas, as ilhas incluem as Baleares, a Córsega, a Sardenha, a Sicília, as 
Jônicas, Creta, as Cíclades, Rodes e Chipre.
Grandes episódios da história da humanidade ocorreram no Mediterrâneo. A partir dos 
primeiros núcleos do Oriente Médio e do Egito, a civilização se estendeu pelas ilhas e pelo 
litoral grego e, posteriormente, pelo Mediterrâneo ocidental.
Nos dois séculos anteriores à era cristã, Roma se impôs sobre as civilizações grega e 
cartaginesa e conseguiu unifi car politicamente todo o Mediterrâneo. O cristianismo se 
estendeu pelo império e foi assimilado também pelos povos bárbaros que, desde o século 
V, se introduziram no oeste europeu. Os muçulmanos conquistaram mais tarde o sul do 
Mediterrâneo, fato que não impediu o fl orescimento de um próspero comércio. Assim 
desenvolveram-se numerosas cidades costeiras, como Valência, Barcelona, Marselha, 
Nice, Gênova, Nápoles, Veneza, Alexandria, Trípoli, Túnis e Argel. No século XV, os turcos 
otomanos conquistaram Constantinopla (Istambul) e interromperam o próspero comércio 
das cidades mediterrâneas.
A abertura da rota para a Ásia pelo cabo da Boa Esperança e o descobrimento da América, 
deu início ao apogeu da Europa atlântica. O Mar Mediterrâneo teve, então, reduzida sua 
importância, mas ressurgiu como caminho marítimo com a abertura do canal de Suez, em 
1869, quando ocorreu o renascimento de seus antigos portos.

Mar Morto

No texto bíblico este Mar é chamado de Mar salgado (veja Josué 3:16). Atualmente o seu 
nome é Mar Morto por causa da quantidade imensa de sal que chega a 25%, e impede 
suas águas de possuírem vida. Hoje, esta água densa é uma grande atração turística, pois 
é praticamente impossível mergulhar ou afogar-se nelas; as pessoas normalmente boiam 
como se estivessem com coletes fl utuantes.
Ele possui outros nomes: Mar de Arabá, Mar Oriental, Mar do Sal. O historiador Flávio Josefo 
o chama de “Lago do Asfalto”, e os árabes de “Mar Pestilento”. No Talmude, de “Mar de 
Sodoma”. Alguns outros povos o chamam de: Mar de Sodoma e Gomorra, Mar de Segor, 
Mar de Ló etc. Possui 78 km de comprimento e 18 km de largura e estranhamente está 
na mais profunda depressão da terra, a 400 m abaixo do nível do mar. Ele é, para nós 
cristãos, o mais perfeito exemplo da consequência do pecado, a morte, pois nele habitavam 
as impenitentes Sodoma e Gomorra.
O Mar Morto não possui nenhum canal por onde possa escoar a água que recebe do rio 
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Jordão, mas mesmo assim, além de não se encher, o seu nível vem baixando a cada ano 
por causa da descomunal evaporação. Calcula-se que 8 milhões de toneladas de água são 
evaporadas por dia, e em algumas épocas do ano a temperatura pode chegar a 50°. O 
lago Asfaltite, nome que os antigos davam ao Mar Morto, surgiu em consequência de uma 
erupção vulcânica após a destruição de Sodoma e Gomorra. O nome moderno provém de 
seu elevado grau de salinidade, que impede a vida animal.
Localiza-se entre as colinas da Judéia e os planaltos da Transjordânia. Ocupa uma área 
de aproximadamente 1.020 km2 e sua profundidade máxima é de 400 m. A península de 
Al-Lisan (“língua”) divide o lago em duas bacias: a maior, ao norte, compreende quase três 
quartos da superfície total e profundidade máxima de 400m; a outra tem profundidade 
média de apenas três metros. Sua riqueza natural é tremenda, produzindo sais raros e 
importantes para a indústria farmacêutica e bélica.

Mar da Galiléia

Na verdade, trata-se de um lago de água doce. É conhecido como mar por causa de seu 
tamanho e das violentas tempestades que o agitam constantemente. Possui 24 km de 
comprimento e 14 km de largura; sua profundidade média é 50 m, e está localizado no vale 
do Jordão a 230 m abaixo do nível do mar.
Nas margens orientais encontram-se altas montanhas, mas na margem ocidental existem 
férteis planícies e importantes cidades. Foi nas margens deste grande lago e nas suas 
imediações que Jesus escolheu seus discípulos, ensinou, fez milagres e habitou durante a 
maior parte do tempo de seu ministério.
O clima nesta região já é bastante úmido, as chuvas são comuns, e a agropecuária bastante 
produtiva. Na época de Jesus, moravam em suas margens quase 150.000 habitantes, 
em 9 cidades. Betsaida e Cafarnaum fi cavam ao norte e eram atravessadas pela estrada 
da Galiléia. Cafarnaum era a cidade onde Jesus morava (assim se considera). A pesca é 
abundante em suas águas e lá se encontram aproximadamente 22 espécies de peixes e 
diversidade biológica.

Mar Vermelho

O Mar Vermelho é uma faixa de água salgada que separa a África da península arábica. Tem 
quase dois mil km de comprimento entre Suez, no Egito, e o estreito de Bab al-Mandeb, e 
cerca de 300 km de largura máxima, ocupando cerca de 450.000km2. Sua profundidade 
média é de 500 m, embora na porção central atinja, em alguns pontos, quase 3.000 m. No 
extremo norte, delimita a península do Sinai ao dividir-se nos golfos de Suez e Aqaba. Os 
países litorâneos são Egito, Sudão e Eritréia, no oeste; e Arábia Saudita e Iêmen, no leste. O 
golfo de Suez comunica-se pelo canal de mesmo nome com o Mar Mediterrâneo, o que faz 
do Mar Vermelho uma rota entre Europa e Ásia.
O golfo de Suez, ao longo dos anos, tem-se estreitado e, em algumas partes, secado, e isto 
difi culta calcular por onde o povo hebreu o atravessou durante o Êxodo. Na entrada do golfo 
de Agaba estavam os dois únicos portos do Mar Vermelho citados na bíblia, que são Elate 
e Eziam-Geber. A parte mais larga do Mar Vermelho, aonde ele fende-se nos dois golfos, é 
de 200 milhas e a mais estreita 100 milhas. A largura do golfo de Suez é de 18 milhas; já o 
golfo de Agaba tem aproximadamente 16 milhas. Grandes quantidades de algas crescem 
no Mar Vermelho e, ao morrerem, adquirem uma tonalidade marrom-avermelhada, donde 
o nome do Mar. 
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Mar Egeu

Berço de duas grandes civilizações, a de Creta e a da Grécia, de que provém grande parte 
da cultura ocidental moderna, o Mar Egeu tornou-se uma “Meca” para turistas de todo o 
mundo, atraídos pela beleza de suas ilhas. O Mar Egeu, que pode ser considerado uma 
baía do Mediterrâneo oriental, se localiza entre a península helênica, a oeste, e a Anatólia 
(Turquia) a leste. Liga-se ao Mar de Mármara pelo estreito dos Dardanelos e ao Mar Negro 
pelo estreito de Bósforo. Com 611 km de comprimento e 299 km de largura, ocupa uma 
superfície de 214.000 km2.
São tantas as ilhas do Egeu que na antiguidade o Mar foi chamado de Arquipélago. Era 
a via de ligação entre a Europa, o norte da África e a Ásia, graças à linha de costa, cheia 
de baias, portos e abrigos que facilitavam a navegação e ofereciam proteção em caso de 
perigo. Ocorrem diversos arquipélagos como o das Espórades, na parte ocidental, e o das 
Cíclades, na parte central. As ilhas são famosas pela beleza do cenário, de casas brancas 
em contraste com o azul do Mar, e pelo artesanato. Entre as principais cidades estão Creta, 
Mícono (Mikonos), Samotrácia, Eubéia, Milo, Rodes, Samos, Naxos, Paros, Lesbos, Quio, 
Andros, Icária e Thera. Esta última ganhou interesse científi co na década de 1970, quando 
foram encontrados indícios de ligação de seus sedimentos com a extinta Atlântida.

Mar Jônico

O notável patrimônio cultural de cidades costeiras do Mar Jônico, colonizadas por gregos, 
romanos, bizantinos e árabes, transformou o turismo num importante recurso econômico 
da região. O Mar Jônico é uma porção do Mediterrâneo, compreendido entre o litoral da 
Grécia e da Albânia, a leste, a Sicília, a sudoeste, e a Itália a oeste e noroeste. No sul, abre-
se para o Mediterrâneo entre o cabo Passero, na Sicília, e o cabo Gallo, na península do 
Peloponeso. Comunica-se com o Mar Tirreno, a oeste, pelo estreito de Messina; com o 
Adriático, pelo estreito de Otranto; e com o Mar Egeu pelo canal de Corinto, aberto em 1893.
No sul da costa grega, está localizada a profundidade máxima do Mediterrâneo: 4.600m. 
Tanto o litoral grego como o italiano são muito recortados. Na Itália, situam-se os golfos 
de Catânia, Squillace e Tarento e, na Grécia, os de Arta, Patras e Corinto. Ao longo da costa 
oriental, mais escarpada e acidentada que a ocidental, estendem-se as ilhas Jônicas, 
entre as quais destacam-se Corfu, Leucas, Ítaca, Cefalônia, Zante, Paxos e Cérigo, cujos 
habitantes dedicam-se principalmente à agricultura (uvas, olivas e frutas cítricas) e à pesca. 
Os principais portos são os de Siracusa e Catânia (ambos na Sicília), Tarento (Itália), Kérkira 
(em Corfu) e Patras (Grécia).

Mar Negro

Esse Mar tem sido um importante canal de comunicação entre as nações que o cercam e 
entre a Europa oriental e o Mediterrâneo. O Mar Negro está situado no extremo sudeste da 
Europa, entre a Ucrânia ao norte, a Rússia a nordeste, a Geórgia a leste, a Turquia ao sul, 
além da Bulgária, Moldávia e Romênia a oeste.
Comunica-se com as águas do Mediterrâneo pelo estreito de Bósforo, o Mar de Mármara, o 
estreito de Dardanelos e o Mar Egeu, situados na parte sudoeste do Mar. Tem forma ovalada 
e ocupa uma superfície de 461.000 km2. 
A parte norte do Mar Negro é rasa, enquanto no sul a profundidade chega a mais de 2.000 
m. O ponto mais profundo se situa em frente ao cabo Kerempe, com 2.210 m. O Danúbio, o 
Dniester e o Don são os maiores rios que deságuam no Mar Negro. 
A pesca e a navegação comercial são atividades econômicas tradicionais praticadas no 
Mar Negro. Estão situadas nas margens do Mar Negro as cidades de Odessa, Sebastopol e 
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Yalta, na Ucrânia; Novorossisk e Tuapse, na Rússia; Batumi, na Geórgia; Burgas e Varna, na 
Bulgária; Constança, na Romênia; e Istambul, a antiga Constantinopla, na Turquia.

Mar Cáspio

Maior mar interior do mundo, o Mar Cáspio tem grande importância econômica, tanto pela 
riqueza petrolífera de sua plataforma submarina quanto por sua função de via essencial 
de comunicação entre os países que o delimitam. A denominação de Cáspio procede dos 
antigos habitantes da região, os kaspi.
Situado entre a Europa e a Ásia, o Mar Cáspio tem como limite ao norte a Rússia, ao sul os 
montes iranianos do Elburs, a leste o Casaquistão e o Turcomenistão e a oeste a vertente 
oriental da cordilheira do Cáucaso. Ocupa uma superfície de aproximadamente 371.000 
km2 e se estende no sentido norte-sul por 1.200 km, enquanto que de leste para oeste 
apresenta uma largura média de 320 km. 
No Cáspio existem mais de cinquenta ilhas, todas de dimensões reduzidas. Apesar das 
contribuições dos rios que nele desembocam, entre os quais se destacam o Volga, o Ural e 
o Terek, e embora não tenha saída para outros mares, o Cáspio vem assistindo a um lento 
mas inexorável decréscimo de seu nível.

Mar Aral

O “Mar de ilhas” (Aral-denghiz), quarto lago salgado do mundo em tamanho, vem 
despertando preocupação pelo aumento de sua salinidade, que se espalha sobre as áreas 
circundantes. Situado na Ásia central, o Mar de Aral serve de fronteira entre o Cazaquistão 
e o Usbequistão. Em 1960 o Aral ocupava uma superfície de 68.000 Km2, com um volume 
de 1.060 km3, mas em 1987 estava reduzido a 41.000 Km2. Sua profundidade era baixa, em 
média de 21m, mas a margem ocidental alcançava um máximo de 68m. 
O Mar de Aral é alimentado por apenas dois rios, o Amu Daria e o Sir Daria, procedentes dos 
pequenos planaltos orientais. Considerável parte da água desses rios é, porém, empregada 
para irrigação e não chega até ele, o que representa o principal fator de redução de sua 
área. As Margens são muito pouco povoadas e a cidade mais importante, Aralsk, fi ca a 
nordeste. A região dispõe de instalações industriais (fosfato e sal) e pesqueiras. 

Mar de Baleares

Ocupadas desde a mais remota antiguidade por diferentes civilizações que ali deixaram 
sua marca, as ilhas Baleares, pelo clima, paisagens e ruínas históricas, se converteram 
num importante centro de turismo, base de sua economia.
O arquipélago das Baleares se situa na parte ocidental do Mar Mediterrâneo e é formado 
por dois grupos de ilhas principais: as antigas Gimnésias – Minorca (Menorca), Maiorca 
(Mallorca), Cabrera, Dragonera e Conejera - e as Pitiusas - Ibiça (Ibiza) e Formentera. Constitui 
uma das comunidades autônomas da Espanha, de cuja costa dista aproximadamente 200 
km, e ocupa uma área de 5.014 km2. 

Mar Tirreno

O Mar Tirreno integra o Mediterrâneo ocidental. Apresenta confi guração triangular, defi nida 
a nordeste pela península itálica, a oeste pelas ilhas da Córsega e Sardenha e ao sul pela 
Sicília. O Tirreno constitui uma bacia, na verdadeira acepção do termo: é relativamente ralo 
na periferia, com profundidades não superiores a 1.500 m, para aprofundar-se no trecho 
central até atingir 3.730 m, o que o torna a mais profunda das porções do Mediterrâneo.
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Acidentado por vulcões ativos e por arquipélagos, o Tirreno encontra-se separado do Mar 
da Ligúria no extremo norte, entre a Córsega e o continente, pelas ilhas Toscanas, das quais 
a maior é a de Elba. Próximas da costa italiana, diante do golfo de Gaeta, encontram-se as 
ilhas Poncianas e, fronteiras ao golfo de Nápoles, as de Ischia e Capri. Ao norte da Sicília 
situam-se as ilhas Eólias, todas de caráter vulcânico e, mais a oeste, Ustica.

06   RIOS E LAGOS

Existe uma grande diferença entre os rios do nosso Brasil e os de Israel, pois enquanto temos uma 
quantidade imensa de rios de grande porte, Israel tem poucos rios e muitos deles, aqui no Brasil, 
seriam chamados de riachos ou córregos. Existem duas palavras hebraicas básicas que designam 
rios: Nahal e Nãhãr. A primeira signifi ca um wadi que é um vale dotado de uma corrente de água; 
já o segundo termo signifi ca rio, normalmente. A Bacia do Mediterrâneo é formada pelos rios que 
nascem em Israel e desembocam no Mar Mediterrâneo.

Rio Belus

Localiza-se no norte de Israel, acima do mar da Galiléia, e desemboca no mediterrâneo. 
Eles surgem nas Escrituras como o rio Sior-Libnate em Josué 19:26. As suas águas 
desembocam na baia do Acre, perto da cidade de Acco, mas durante dois terços do ano ele 
permanece seco. Em outras épocas pode parecer um pequeno córrego, mas num período 
curto do ano ele enche-se.

Rio Quisom

Este é o maior rio da bacia do mediterrâneo, o segundo mais importante de Israel. Tem 
sua nascente em Esdraelom e durante o seu curso recebe inúmeras vertentes. É um rio 
encorpado para os padrões de Israel. Perto de suas margens fi cava a cidade de Tminate 
onde Dalila morava, e localiza-se entre as cidades de Jope e Ascalom.

Rio Caná

Este rio, no Antigo Testamento, fazia uma fronteira natural entre as tribos de Efraim 
e Manassés. Ele nasce perto de Siquém, atravessa a planície de Sarom e desemboca 
no mediterrâneo. Possui este nome por passar perto da cidade de Caná de Efraim. Não 
confundir este local com Caná da Galiléia, onde Jesus realizou seu primeiro milagre. Na 
antiguidade havia abundância de juncos em suas margens. E, assim como o rio Belus, ele 
só possuía água nos meses chuvosos.

Rio Gaás
Josué foi sepultado no monte Gaás, perto de onde corre o rio com o mesmo nome. As suas 
águas banham a planície de Sarom. O seu nome em hebraico signifi ca “terremoto”.

Rio Sorec ou Soreque

Possui suas nascentes próximas as montanhas de Judá, a sudoeste de Jerusalém. A noiva 
de Sansão morava próxima ao vale por onde corre este rio. Também em suas redondezas 
fi cava o vale de Sora, terra natal do profeta Samuel. Em hebraico, seu nome signifi ca “vinha 
escolhida”. Sua foz localiza-se entre as cidades de Jope e Ascalom.
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Rio Besor

Trata-se de um ribeiro (pequeno rio), que fi ca nas vizinhanças de Ziclaque, no sul de Judá, 
e dos wadis que Israel possui, este é o de maior volume de água. Atualmente o seu nome é 
Sheriah. Foi nas circunvizinhanças deste rio que Davi libertou os habitantes de Ziclaque dos 
amalequitas. O seu nome Besor, em hebraico, signifi ca refrigério.

Rio Querite

Em 1 Re 17:3-5, temos a passagem em que o profeta Elias, fugindo de Jesabel, recebe 
uma ordem de Deus para refugiar-se no rio Querite. Este rio é mais um dos wadis. Para 
alguns não passa de um córrego de água que na maior parte do ano está seco. Possui sua 
nascente nos montes de Efraim e deságua no rio Jordão, e localiza-se na Transjordânia.

Rio Cedrom

O monte das oliveiras é separado do monte Moriá pelo rio Cedrom, que em hebraico signifi ca 
escuro. Ele nasce a 2,5 km de Jerusalém e corre para o leste. O seu curso possui 40 km e 
deságua no mar Morto. Foi neste rio que ocorreu um dos episódios mais tristes da vida do 
rei Davi, registrado em 2 Sm 15:23. Jesus também passou por ele em suas caminhadas 
(João 18:1).

Rio Yamurque ou Iamurque

Atualmente conhecido como Sheriat-el-Mam-jur, constitui-se no maior afl uente oriental do 
Jordão, e também é formado por três braços. Ele junta-se ao Jordão a 200 m abaixo do nível 
do mar e a uns 20 km depois do mar da Galiléia. Não é mencionado na Bíblia.

Rio Jaboque

Este rio nasce nas montanhas de Gileade, a leste do rio Jordão e também deságua nele. O 
seu curso é de aproximadamente 130 km. O seu nome signifi ca “o que derrama”.

Rio Arnom

O seu nome em hebraico signifi ca “rápido e tumultuoso”, pois nasce nos montes de Moabe e 
durante o seu trajeto de aproximadamente 60 km desce uma alta cordilheira e deságua no 
Mar Morto (Is 16:2). Atualmente é conhecido como wadi el-Modjibe. Nas épocas de chuvas 
este rio é volumoso, mas depois da primavera começa a secar.

Lago de Merom

Este é o único lago de Israel. Na verdade, o Mar da Galiléia também é um lago, mas este é 
o único chamado assim. Em Josué 11:5-7 ele é chamado de águas de Merom. É formado 
pelas águas do Jordão e possui 10 km de comprimento por 6 km de largura. Suas águas 
estão a 2 m acima do nível do mar e sua profundidade varia entre 3 a 4 m. Atualmente ele 
perdeu as suas formas originais, pois foi modifi cado pela engenharia de Israel.
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07   CLIMA E AGRICULTURA

 O clima de Israel é muito variado, o que infl ui sobre a vida das pessoas. No inverno pode 
nevar em Jerusalém, enquanto que em Jericó, distante apenas 30 km, pode fazer forte calor. Em 
outubro/novembro caíam as primeiras chuvas depois da longa estação de verão. Daí, até janeiro, era 
o tempo de arar e semear. Apesar da hostilidade do solo palestinense, a maioria do povo trabalhava 
na agricultura. Boa parte do país era desértica e montanhosa, não se prestando ao cultivo.
 O arado geralmente era uma simples estaca de madeira, com cabo e ponta de ferro. Era 
preso a uma canga e puxado por um ou dois bois. Na Palestina, a semeadura precedia o preparo 
da terra. Por isso, muitas sementes se perdiam em meio a pedras, espinheiros ou no caminho (cf. 
Mt 13:4-9). Um agricultor israelita não possuía mais terra além do que pudesse cultivar com sua 
família e talvez com a ajuda de alguns empregados. Toda a família participava do trabalho.
 Nos tempos bíblicos conheciam-se menos espécies de cereais do que hoje. Os mais comuns 
eram o trigo, a cevada, a espelta e o milho miúdo. No tempo de Jesus, a cevada era o alimento dos 
pobres. O agricultor israelita plantava cereais nas terras aráveis e cultivava oliveiras e videiras 
nas encostas. Podia ainda ter um pequeno rebanho de ovelhas e cabras, entregue aos cuidados de 
um fi lho ou empregado. Os principais problemas enfrentados pelos agricultores eram: a seca, os 
fortes ventos do leste (siroco) capazes de levar embora o solo seco, as pragas de gafanhotos e os 
exércitos invasores. 
 O trigo era cultivado nos poucos vales férteis de Israel (planície fi listéia, vale do Jordão, 
planície de Jezrael). O cultivo da cevada era mais difundido, pois ela se desenvolve mais depressa e 
cresce em terra menos fértil. O pão era o alimento básico do povo bíblico. Era feito de vários cereais. 
A expressão “não ter pão para comer” signifi ca passar fome.
 Os agricultores israelitas recolhiam as pedras do terreno e com elas construíam terraços 
ao longo das encostas para reter o solo fértil. Perto da casa ou entre as videiras, cultivavam-se 
verduras e legumes, como lentilha, feijão, cebola, pepino, alho e condimentos. As uvas serviam 
para fazer vinhos e passas. As videiras eram cultivadas, sobretudo, em Judá, onde o clima é mais 
quente. São famosas as vinhas de Engadi, perto do mar Morto. Quando as uvas começavam a 
amadurecer, erguia-se uma cabana de galhos ou uma torre de pedra onde as pessoas da família 
montavam guarda contra possíveis ladrões, raposas e chacais. A colheita e o esmagamento das 
uvas transcorriam em clima de festa. Eram necessários 40 dias para que a borra se sedimentasse. 
O vinho, a seguir, era colocado em odres novos de pele de cabra.
 O linho era cultivado em certa quantidade para fazer tecidos. Era semeado na estação das 
chuvas e colhido antes da cevada e do trigo. O linho era usado não somente para fazer roupas, 
mas também para confeccionar velas de navios. Era cultivado na Galiléia, na região de Jericó e na 
planície costeira do sul. De setembro até novembro era tempo de colher e prensar as azeitonas. 
As oliveiras resistem a longo período de seca e crescem até em terreno pedregoso. As azeitonas 
eram transportadas em cestas e despejadas em barricas ou tinas onde, nos tempos mais antigos, 
o óleo era espremido pisando-se as azeitonas com os pés ou amassando-as com o pilão. A debulha 
das espigas era feita batendo-se os feixes com uma vara ou fazendo-os pisar por animais que, em 
geral, arrastavam sobre elas um peso ou grade.
 Limpavam-se os cereais atirando-os para o ar com um forcado ou pá de madeira. A palha 
voava e o grão, mais pesado, caía na eira. A palha era usada para alimentar o gado no inverno. Os 
cereais, depois de peneirados, eram guardados em grandes recipientes de cerâmica ou cisternas 
(silos), escavadas no chão ou em celeiros.
 Árvores frutíferas: amendoeira, fi gueira, sicômoro, oliveira, tamareira, romãzeira e videira. 
Árvores não frutíferas: acácia, cedro, murta, abeto, pinheiro, carvalho, álamo, terebinto e salgueiro.
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08   ESTAÇÕES
 
 Havia somente duas: verão e inverno. O verão era de abril a setembro. O tempo era bom e 
seco. Era o tempo das colheitas e normalmente não chovia. O inverno era de outubro a março. Havia 
muita chuva e frio, muito vento, principalmente do norte. Nas regiões mais altas geava e nevava, 
como em Jerusalém. Havia uma curta primavera em abril (Ct 2:10-13).

09   CALENDÁRIO

 O ano (shãnâ) era composto por 12 meses lunares (1 Rs 4:7). Iniciava-se no mês de Abibe 
(nisã), por ocasião da primavera (Ex 12:2).
 O mês (yerakh), derivado de tereakh (lua), tinha seu início determinado pela primeira 
aparição da lua nova ao por do sol. A lua nova é chamada kodesh. Assim, Ros kodesh é o início do 
mês. Consiste de 29 ou 30 dias e, visto que o ano lunar era mais curto que o ano solar em cerca de 
11 dias, a fi m de que o ano novo não começasse antes da primavera, um 13º mês era intercalado 
dentro do ciclo lunar em cada 3, 6, 11, 14, 17 ou 19 anos.
 O dia começava à tarde (conf. Gn 1:5,8,13,19...) e é dividido em duas partes, composto por 
12 horas e divididas em 4 vigílias. À noite, idem.

As vigílias do dia:

1ª vigília: das 6 às 9h

2ª vigília: das 9 às 12h

3ª vigília: das 12 às 15h

4ª vigília: das 15 às 18h

As vigílias da noite:

1ª vigília: das 18 às 21 h

2ª vigília: das 21 às 24 h

3ª vigília: das 0 às 3 h

4ª vigília: das 3 às 6 h
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ANOTAÇÕES E REFLEXÕES PESSOAIS



103

CFAP • LIVRO 9 • CAPÍTULO 1,2 e 3

NOME: ________________________________________________________________________DATA:________________

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM

1) O que é Geografi a Bíblica e quais são as suas subdivisões?

2) Quais são as principais áreas do mundo bíblico?

3) Quais são os principais nomes da Palestina?

4) Quais são as quatro regiões em que a Palestina se subdivide?

5) Quais nações ocupavam antigamente a terra de Canaã?

6) Quais eram os povos vizinhos da Palestina?

7) Quais as principais cidades da terra santa?

8) Cite as principais planícies da terra santa.
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9) Cite os principais vales da terra santa.

10) Cite os principais montes de Judá, de Efraim e de Naftali.

11) Cite os principais desertos da terra santa.

12) Cite os principais mares da terra santa.



105

CAPÍTULO 4

OS ASPECTOS HUMANOS

 A geografi a humana da Terra Santa é interessantíssima. Revela-nos a maneira particular 
como viviam os hebreus, cuja existência girava em torno da Lei de Moisés. Em seus usos e 
costumes, demonstravam quão apegados estavam às suas tradições e raízes históricas. Somente 
o povo judeu sabe preservar, com tamanha gana, sua identidade nacional.
 Não obstante suas agruras e exílios, os fi lhos de Abraão têm conservado sua herança 
cultural e espiritual. Não fosse esse apego às suas origens, a nação hebraica de há muito teria 
desaparecido.

01   A FAMÍLIA HEBRAICA

 Para os hebreus, a família é de origem divina. E, de fato, o é (Gn 2:26-28). A importância da 
família para o judeu é indiscutível. É considerada mais importante que o próprio indivíduo. Quando 
o jovem Jacó foi procurar seu tio Labão em Harã, a fi m de encontrar trabalho e uma esposa, 
Labão, ao reconhecê-lo como membro de sua família, exclamou: ‘É meu osso e minha carne’. Este 
símbolo, tão típico do estilo bíblico, era muito usado pelo povo do Livro, e correspondia à realidade. 
 A família era em Israel a base vital da sociedade, a pedra fundamental de todo o edifício. 
Nos primeiros tempos ela formava até mesmo uma entidade separada sob o ponto de vista da 
Lei, uma parte da tribo; na época de Cristo era talvez mais frágil do que nos dias dos patriarcas, 
quando o indivíduo não tinha valor algum em comparação, mas era ainda muitíssimo importante. 
Os membros da família sentiam-se realmente como sendo da mesma carne e sangue; e ter o 
mesmo sangue signifi cava ter a mesma alma. A legislação tomara este princípio como base, 
desenvolvendo-se a partir dele. A Lei multiplicara, também, suas ordens, a fi m de manter a 
permanência, a pureza e a autoridade da família. Enquanto os judeus desejassem permanecer 
fi éis à Lei (e isto era quase universal) eles jamais deixariam de admitir o lugar predominante da 
família na sociedade.”
 A família não era apenas uma entidade social, mas também uma comunidade religiosa, 
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com suas festas particulares, em que o pai era o celebrante enquanto os demais membros 
participavam. Algumas das importantes cerimônias exigidas na Lei tinham um forte caráter 
familiar - a Páscoa, por exemplo, tinha de ser celebrada em família. O elo religioso familiar era tão 
vigoroso que nos evangelhos e no livro de Atos vemos que os pais que aceitavam os ensinamentos 
de Cristo levavam com eles a família inteira.

O CASAMENTO

Os israelitas, no Antigo Testamento, nem sempre alcançavam o ideal traçado pelo Senhor. 
A monogamia, por exemplo, não era encarada com seriedade. Haja vista que homens 
piedosos como Abraão, Jacó e Davi, eram polígamos. O que dizer de Salomão? O mais sábio 
dos homens tinha 700 mulheres e 300 concubinas!
A poligamia, entretanto, não era sinônimo de devassidão. Um hebreu não podia, por exemplo, 
tomar como esposa duas mulheres que fossem irmãs ou mãe e fi lha. Se tal ocorresse, os 
infratores seriam apedrejados. A lei proibia, também, que um homem dormisse com duas 
de suas esposas ao mesmo tempo.
Com o exílio babilônico, no entanto, os israelitas foram curados da poligamia, que tantos 
males e transtornos causara em Israel. No Novo Testamento, não encontramos nenhum 
caso de poligamia. O Senhor Jesus exaltou, novamente, o ideal monogâmico e condenou, 
com energia, qualquer casamento fora desse padrão.
Em consequência da esterilidade de algumas esposas legítimas, a concubinagem era 
tolerada no período vetero-testamentário. Os ricos, porém, colecionavam concubinas. 
Salomão, como já dissemos, tinha 300. Moisés condenou o casamento misto (Dt 7:1-4).
Havia ainda entre os hebreus o casamento por levirato. Quando um homem casado morria 
sem deixar descendência, o seu irmão era obrigado a casar-se com a viúva. E por intermédio 
dos fi lhos da nova união, a memória do morto era preservada (Dt 25:5,6).

O CONTRATO DE CASAMENTO

O contrato de casamento em Israel era feito pelo pai do noivo, pelo irmão mais velho ou por 
um parente mais próximo. Excepcionalmente, podiam atuar também a mãe ou um amigo 
da família. Às vezes, o próprio rapaz encarregava-se da concretização do casamento. No 
entanto, as negociações sobre o dote e outras formalidades fi cavam a cargo de terceiros.
Antes da realização do matrimônio, eram feitas exaustivas consultas sobre os bens de 
ambos. Eram tomados cuidados especiais também quanto à segurança da noiva e ao 
enfraquecimento da tribo. Finalmente, o noivo pagava um dote ao pai de sua futura esposa, 
que oscilava entre 30 e 50 siclos de prata. Dessa forma, o pai da moça era recompensado 
pela perda da fi lha. Esse pagamento podia ser, também, em forma de trabalho, como 
ocorreu com Jacó. A endogamia, ou seja, o casamento entre irmãos, era proibida pela lei 
de Moisés.

O NOIVADO

Entre os povos ocidentais, o noivado não tem qualquer consistência e podia ser dissolvido 
com a maior facilidade. No entanto, entre os hebreus, o noivado era um compromisso sério. 
Somente a morte poderia dissolvê-lo. Os rapazes, durante o noivado, estavam desobrigados 
do serviço militar.

Quando começava o noivado? A partir do momento em que o moço entregava à sua escolhida 
uma moeda com esta inscrição: “Seja consagrada a mim.” A cerimônia, bastante singela, 
era feita na presença de duas ou mais testemunhas. Com essa solenidade, ambos eram 



107

considerados marido e mulher. Seu relacionamento sexual, porém, somente seria iniciado 
após as núpcias que, segundo a tradição judaica, variava de um mês a sete anos.

AS NÚPCIAS

As festas nupciais eram celebradas, via de regra, em sete dias. Não raro, chegavam a durar 
até duas semanas. Variavam de acordo com o poder aquisitivo dos noivos.
Segundo o Novo Dicionário da Bíblia, essas celebrações eram assinaladas por música e 
por brincadeiras, como o enigma apresentado por Sansão. Alguns interpretam o livro de 
Cantares à luz de certo costume que havia entre os aldeões sírios, de chamar o noivo e o 
noiva de rei e rainha durante as festividades depois da cerimônia de casamento, e de louvá-
los com cânticos.

O DIVÓRCIO

O divórcio foi introduzido na Lei mosaica por causa da dura cerviz dos israelitas. Aproveitando-
se da liberalidade dessa legislação, os hebreus rompiam os laços do matrimônio por 
quaisquer motivos. Alguns, por exemplo, repudiavam sua esposa por não achá-la graciosa. 
O Senhor, entretanto, não aprovava tal comportamento. Tolerava-o, apenas.
Com uma carta de divórcio, concretizava-se o rompimento dos laços conjugais. De posse 
desse documento, a mulher podia contrair novas núpcias. Caso, porém, viesse a separar-
se do segundo marido, não podia voltar ao primeiro (Dt 24:4). Jesus, entretanto, repudiou 
completamente o divórcio, exceto em caso de adultério (Mt 19:8,9).

OS FILHOS

Eram considerados uma herança divina, principalmente os homens (SI 127:3-5).
Em Israel, a esterilidade era considerada um opróbrio. Não poucas mulheres afl igiam-se 
por não terem fi lhos. Raquel e Ana, por exemplo, rogaram a Deus, com todas as suas forças, 
o dom da maternidade. Para as hebréias, não havia privilégio tão grande como o de gerar 
fi lhos.O direito da primogenitura era respeitadíssimo entre os israelitas. Ao fi lho mais velho 
cabia a porção dobrada dos bens paternos. Com a morte do pai, assumia a responsabilidade 
da casa e as funções sacerdotais da família. Depois da promulgação mosaica, no entanto, o 
sacerdócio passou a ser exercido pelos levitas.
As fi lhas apenas recebiam a herança paterna se não houvesse nenhum fi lho herdeiro. Elas 
eram sustentadas pelos irmãos que se encarregavam, inclusive, de seu casamento. As 
israelitas não podiam casar-se com moços de outra tribo.
Cabia ao pai, também, ensinar aos fi lhos as primeiras letras e uma profi ssão. A ociosidade 
não era tolerada na sociedade hebraica.

02   A VIDA SOCIAL HEBRAICA

 
 A vida social dos hebreus girava em torno de sua religião. Todos os acontecimentos sociais 
lembravam-lhes quão presente estava o Todo-poderoso em seu meio. Ao contrário de outros povos, 
eles não admitiam extravagâncias nem libertinagens, em suas reuniões. Sua vida social, portanto, 
era um apêndice de sua religião.

O LUGAR DA MULHER NA SOCIEDADE HEBRAICA

Os israelitas honravam suas mulheres. Concediam-lhes muitos direitos. Se prejudicadas, 
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poderiam requerer justiça. Vemo-las muitas vezes louvadas, e ocupar, com frequência, 
lugares de honra e distinção. Débora, por exemplo, exerceu grande infl uência sobre os seus 
contemporâneos. Não fosse suas confortadoras palavras, Baraque não teria desbaratado 
os inimigos do povo de Deus. E, o que dizer de Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Rute e Hulda?
Submissas aos seus maridos, suas principais preocupações eram domésticas. Entretanto, 
podiam pastorear trabalhar a terra e exercer outras atividades, consideradas masculinas. 
Em outros países do Oriente, entretanto, a mulher era tratada como se fosse mero objeto.

AS SAUDAÇÕES

Inclinando o corpo um pouco para frente, com a mão direita sobre o lado esquerdo do peito. 
Assim era a saudação dos hebreus, julgada bastante prolongada para os ocidentais! Por 
isso mesmo ordenou Jesus aos seus discípulos: “...e a ninguém saudeis pelo caminho” (Lc 
10.4).Perante os magistrados e outras pessoas superiores, era costume inclinar-se até a 
terra. Eis as expressões mais usadas nas saudações hebraicas: “Paz!” “Paz seja convosco!” 
e, “Paz seja sobre esta casa!”

O SEPULTAMENTO E O LUTO

Constatado o óbito, o corpo era rigorosamente lavado e enrolado em lençóis impregnados 
de perfume. Por causa do clima quente (que provocava rápida decomposição do cadáver) e 
das exigências da lei mosaica, o sepultamento era feito no mesmo dia.
O féretro era realizado desta forma: as carpideiras iam à frente, enchendo a cidade com os 
seus lamentos profi ssionais; atrás delas, o defunto, e, logo após, os parentes do falecido, os 
amigos e o povo. Os túmulos dos pobres eram cavados no chão. Os dos ricos, escavados nas 
rochas. Raramente usados, os esquifes eram quase desnecessários. O embalsamento não 
se constituía um hábito entre os israelitas. Jacó e José, a propósito, foram embalsamados 
no Egito, por profi ssionais da corte faraônica. Sete dias era o quanto durava o luto entre os 
fi lhos de Israel.

03   A MORADIA

 Na antiguidade havia, em Israel, casas simples e, também, imponentes habitações. Tudo 
dependia, é claro, das posses de quem as possuía. Em Samaria, por exemplo, algumas residências 
eram feitas de marfi m.

AS TENDAS

Em Ur dos Caldeus, Abraão habitava em uma casa confortável que, segundo alguns 
estudiosos, possuía até água quente. Ao deixar sua cidade, passou a residir em tendas, a 
mais antiga forma de moradia no Médio Oriente. As tendas, primitivamente, eram feitas de 
peles de cabra. Com o passar dos séculos, no entanto, passaram a ser mais sofi sticadas. 
Algumas delas, inclusive, possuíam várias dependências. O apóstolo Paulo era fabricante 
de tendas.

AS CABANAS

Construídas com estacas e cobertas de folhagens, eram usadas com frequência pelos 
israelitas. Pedro queria construir três cabanas: uma para Jesus, outra para Moisés e a 
terceira para Elias.
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O TABERNÁCULO

Foi o templo peregrino dos israelitas. Acompanhou-os durante seus 40 anos de jornada 
pelo deserto do Sinai. Nessa tenda, a glória do Senhor manifestava-se constantemente a 
Moisés. Esse lugar de adoração seria substituído, mais tarde, pelo Templo, construído por 
volta do ano 1.000 a.C, pelo rei Salomão. Tabernáculo pode signifi car, também, habitação.

AS CASAS

Nos tempos bíblicos, as casas eram feitas de pedra, de tijolos e de madeira. Geralmente 
eram pequenas; possuíam apenas um cômodo. As residências dos ricos, entretanto, tinham 
vários compartimentos. Nas localidades mais quentes, os telhados eram planos e podiam 
ser transformados em terraços. No auge do verão, serviam de dormitório. Nas regiões mais 
frias, os telhados em forma de meia-água, facilitavam o deslizamento da neve. As portas 
das casas hebréias eram estreitas e baixas. As janelas, poucas e sem vidros.

AS TORRES DE VIGIA

Com quase três metros de altura, as torres de vigia eram construídas para proteger os 
pomares e as lavouras. As provisórias eram feitas de madeira; as permanentes, de pedras. 
Estas últimas serviam, também, de residência.

OS PALÁCIOS

Construídos com esmero, constituíam-se nas residências dos reis hebreus. O mais 
imponente deles foi erguido pelo rei Salomão. Segundo alguns estudiosos, a casa do sábio 
rei de Israel era mais suntuosa do que o Templo.

04   A MOBÍLIA

 Poucas eram as mobílias de uma casa hebréia. Além do leito, uma mesa baixa. As cadeiras 
raramente eram usadas, porque os hebreus, à semelhança dos outros orientais, sentavam-se no 
chão com as pernas cruzadas. Não raro, as almofadas serviam como assentos. Nas residências dos 
mais abastados, o mobiliário era sofi sticado.

05   A ALIMENTAÇÃO

 
 Basicamente, esta era a dieta alimentar dos hebreus no período bíblico: pão, azeite, vinho, 
legumes, frutas, leite, mel e farinha. E, nas ocasiões festivas, a carne era largamente consumida. 
O peixe, por outro lado, era mais usado no litoral e nas imediações dos rios e do mar da Galiléia. A 
manteiga e o queijo eram feitos de leite de cabra. O leite de vaca era raramente usado.

06   A INDUMENTÁRIA

A indumentária dos israelitas nos tempos bíblicos era confeccionada em algodão, lã, linho e seda.
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O VESTUÁRIO MASCULINO

A principal peça do vestuário masculino constituía-se em uma túnica, tecida de algodão. 
Parecia mais uma camisola sem mangas. A túnica dos ricos, porém, possuía mangas 
compridas e largas. Os homens usavam, ainda, uma capa de algodão. O cinto era de couro. 
O bastão e o anel-sinete eram usados como ornamentos. O turbante completava o vestuário 
masculino. 
O sumo-sacerdote e os sacerdotes vestiam-se com mais esmero. Suas vestes tipifi cavam 
a glória e a santidade divina. Sob a dominação romana, os paramentos sacerdotais fi cavam 
sob custódia e só eram liberados em ocasiões solenes.

O VESTUÁRIO FEMININO

As mulheres também usavam túnicas, só que mais longas e mais ornamentadas. 
Quando apareciam em público, cobriam o rosto com um véu. Elas apreciavam pulseiras, 
anéis, pendentes e diademas. As mais extravagantes, pintavam-se. Os profetas, contudo, 
condenavam esses excessos. De uma maneira geral, as hebréias eram elogiadas por sua 
modéstia e simplicidade.

07   O DINHEIRO

A primeira moeda citada nas Sagradas Escrituras é o darico. Proveniente da Pérsia, era 
muito usada nos tempos de Esdras e Neemias. Mais tarde, começou a ser cunhada uma 
moeda, inteiramente judaica, conhecida como shekel. Aliás, no início dos anos 80, o governo 
israelense adotou-a para a unidade monetária da moderna nação hebraica. Algumas 
moedas mencionadas na Bíblia: dracma (grega), estáter e ceitil (romanas).
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CAPÍTULO 5

IMPÉRIOS DO MUNDO ANTIGO

01   O IMPÉRIO EGÍPCIO

 O império egípcio é uma das mais antigas civilizações da humanidade, tanto que alguns 
pesquisadores julgam ser ele o berço da humanidade, já a Bíblia indica este local como a 
Mesopotâmia. Não é possível datar com exatidão que foram os primeiros habitantes desta região, 
nem quem eles foram. O relato de Gênesis 10, da migração dos descendentes de Noé, nos dá uma 
certa desconfi ança de que eles são descendentes de Mizraim, fi lho de Noé, pois os povos que 
descenderam deste habitavam lá.
 Muitas tribos primitivas que habitavam a região do Egito, após gerações de árduo 
nomadismo, passaram a se agrupar em pequenas comunidades que se tornaram em cidades à 
medida que melhorava a estrutura do local. Estas pequenas unidades políticas eram conhecidas 
como nomos, e muitas delas foram agrupando-se com o passar do tempo, formando dois reinos, 
o do alto Egito no sul, e o baixo Egito no norte. O baixo Egito no delta do Nilo e o alto no vale do 
mesmo rio. 
 As diferenças socioculturais entre estas duas civilizações eram bem marcantes, possuíam 
fi losofi as, credos, dialetos, deuses e costumes diferentes. O contraste era tanto que se torna visível 
até em nossos dias, com dialetos e ideologias diferentes. Neste período pré dinástico, a cultura 
egípcia formou-se quase que completamente sem infl uência externa. Somente alguns elementos 
mesopotâmicos se fazem presentes, tais como o selo cilíndrico, a arquitetura monumental, alguns 
motivos artísticos e talvez a própria escrita; mas também pode ser que tudo isto seja impressão, 
e que estes conceitos foram criados lá dentro mesmo. Neste momento histórico o homem já 
trabalhava a pedra, o cobre, couro, etc. e fazia armas, ornamentos, utensílios para o dia a dia, etc.
 Estes dois reinos travaram grandes batalhas entre si durante longo período, e isto 
enfraquecia ambos os lados e os tornava vulneráveis a ataques externos. Mas Menés (um dos reis 
do alto Egito), conquistou o baixo Egito após algumas reformas administrativas, unifi cou o país 
e se tornou uma fi gura lendária, estabelecendo a primeira dinastia e escolhendo como capital 
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deste grande império a cidade de Tinis. Esta unifi cação acorreu por volta de 3000 a 2780 a.C. 
Neste tempo também, os egípcios começaram a usar a escrita e um calendário de 365 dias. Após 
a unifi cação o Egito começou a fl orescer, e teve inicio a construção das grandes pirâmides que 
serviam de tumbas aos reis e, por causa de seu arrojo arquitetônico, eles fi caram conhecidos 
como faraós que signifi ca “casa grande”.
 Aproximadamente de 2780 até 2400 antes de Cristo uma febre de independência se 
alastrou por todo o Egito, e os governadores dos nomos (estados Egípcios) iniciaram grandes 
movimentos que acabaram por se tornar em revoltas e desordens. Nesta época o poder do faraó 
e da realeza começou a declinar e o poder da nobreza a se elevar; e, aproveitando esta situação 
visivelmente vulnerável, algumas tribos negroides da áfrica e também os Asiáticos começaram 
a invadir o Egito. Mas esta crise foi superada com a intervenção dos faraós tebanos, e o país 
reorganizou-se. Mas, mesmo depois de reorganizado e consolidado, o Egito começou a sofrer 
invasões de pastores asiáticos e o prestígio internacional do faraó não os intimidava mais. Eles 
entravam, batalhavam a venciam as tropas egípcias, e dominaram parte do Egito por uns 200 
anos; são os hicsos, e seus domínios se estenderam de 1785 a 1580 a.C.
 Os hicsos eram povos semíticos e arianos, possuíam cavalos, carros de guerra e armas 
de bronze bem mais acabadas e fáceis de manejar que as dos egípcios. Talvez os hicsos tivessem 
fugindo da pressão dos indo-europeus, hititas, cassitas e mitanianos. Mas muitos historiadores 
calculam que os hebreus devem ter entrado no Egito junto com eles. 
 Segundo alguns historiadores, o Faraó da época de Moisés e os seguintes se esforçaram 
para apagar os vestígios da estada de Moisés no Egito, e também apagar isto da mente do povo 
e da história egípcia, e realmente este fato não consta na história egípcia. Nas escolas, Moisés 
é mostrado como mais uma lenda hebraica. Sabemos que os israelitas não entraram invadindo 
em grande número, mas que eram em número de 75 (At 7:9-14) e que foram bem recebidos pelo 
Faraó por causa de José, vice-governador do Egito. 
 Com a expulsão dos hicsos o Egito passou a ser um país guerreiro e, com Ames I, tornaram-
se imperialistas. Tutmés III conquistou a Síria e obrigou os fenícios, cananitas e assírios a pagarem-
lhe tributo. Mas esta expansão preocupou os hititas que eram os senhores absolutos da Ásia 
menor, e o faraó Ramsés II tentou vencê-los em batalhas inúmeras vezes mas nunca conseguiu; 
então, assinou com os hititas um acordo de paz que vigorou por muitos anos. Foi durante este novo 
império (1580 a 1220 AC) que os israelitas passaram a ser escravizados no Egito.
 Mas, a partir de Moisés, o Egito entrou em uma fase de decadência que somente teria 
fi m em 1922 de nossa era. Invasões de várias tribos do oriente (líbias, etíopes, indo-européias) 
enfraqueceram as suas fronteiras e, logo após isto, veio a dominação assíria, a persa, a grega, a 
romana e a bizantina. No século VII d.C. fi cou sob domínio muçulmano, e a partir de 1400 tornou-se 
posse da Turquia. No século XIX fi cou sob custódia franco-inglesa e no início do século passado, 
protetorado inglês. Hoje não passa de um embaçado refl exo de sua glória que somente é possível 
visualizar pelas suas ruínas. 
 Em 1967 foi o primeiro país a ser devastado por Israel na guerra dos seis dias. Teve toda 
sua aviação bombardeada no solo – o pequeno detalhe é que boa parte dela, mais de 200 jatos, 
eram russos e não estavam pagos. Este país sempre foi inimigo mortal de Israel, sempre se 
posicionou anti-semítico.
 No Egito atual, 96% de suas terras são áridas e inférteis e sua população concentra-se 
às margens do Nilo nas 4% de terras férteis. O Nilo é o rio mais extenso do mundo e possui um 
percurso de 6400 Km - é dito que o Egito é um presente do Nilo. A arquitetura do Egito até hoje tem 
marcado o mundo. A engenharia até hoje admira as grandes pirâmides. A de Queops ocupava 253 
acres de terra e 159 metros de altura, e calcula-se que foram usadas nela 2.3000.000 pedras de 1 
metro de espessura média e peso de 2.500 quilos. Sua construção estende-se a 33 metros abaixo 
do solo, e o que existe lá dentro de arte e estrutura é fantástico. 
 Eles também destacavam-se pela matemática e astronomia. Enquanto os povos da 
Europa eram primitivos, eles já calculavam áreas e possuíam algumas equações. Segundo alguns 
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pesquisadores, não se desenvolveram mais na matemática pois não conheciam o zero. Tinham 
também conhecimento de farmácia e medicina.

02   O IMPÉRIO ASSÍRIO

 Muito provavelmente os assírios eram descendentes de Assur, neto de Noé. O seu território, 
no início, não era expressivo; com o passar do tempo, foi englobando algumas nações vizinhas, mas 
suas fronteiras nunca foram passiveis de se demarcar, pois as batalhas eram muitas e constantes 
e ganhava-se como também perdia-se muitas terras; era uma fronteira dinâmica.
 No auge de sua glória, ela ocupava toda a mesopotâmia subindo até perto do mar negro, 
pegando o golfo pérsico, tomando toda a palestina e todo o delta do Nilo até 1000 km curso abaixo. 
E, por dominar todas as terras férteis do oriente médio, era alvo de constantes invasões. Em 2350 
a.C. o rei Sargão tornou Nínive a capital da Assíria e ela passou a ser a própria história deste 
império. No século XIX a.C. sob infl uência do rei Tiglate-Pileser, tiveram início muitas campanhas 
militares pesadas por parte da Assíria, com a intenção de construir um império, e conseguiram 
subjugar facilmente muitos de seus inimigos, tais como os sidônios.
 Mas a Assíria não era tão poderosa assim, não possuíam muitas guarnições. Quando 
marchavam para o leste eram invadidos pelo oriente e, assim, perdiam muitas terras. Este 
enfraquecimento facilitou a consolidação do reino de Davi, que era um dos objetivos deste império. 
Aliás, é bom frisar que depois do império assírio quem tomou o poder foi o império babilônico, que 
levou o povo em cativeiro para a Babilônia. Portanto, desde a saída do êxodo até a divisão do reino, 
Israel ocupou terras que estavam parcialmente dominadas pelos egípcios e assírios. Duzentos 
anos depois o Rei assírio Salmaneser II derrotou, na batalha de Carcar, na Síria, uma coligação 
militar formada por sírios, fenícios e israelitas. Passados 12 anos ele voltou a enfrentar outra 
aliança palestínica e a venceu mais uma vez. Mas uma ameaça vinda do oriente o fez abandonar 
suas conquistas para voltar à Assíria e, como ainda não eram muitas as guarnições, no seu retorno 
todas as conquistas anteriores foram abandonadas.
 No século VIII a.C. sob comando de Tiglate-Pileser II, fi nalmente a Assíria estendeu suas 
fronteiras até Israel e a obrigou a pagar tributos. Mais tarde, em aproximadamente 722 a.C., a 
Assíria ajudou o reino de Judá a livrar-se das investidas do reino do norte (Israel). Aproveitando 
algumas batalhas, tomaram algumas das cidades importantes de Israel (reino do norte) e levaram 
seu povo cativo para a Assíria, desalojando as tribos de Rubem, Gade e Manasses das suas 
possessões. Nesta época o reino do Sul (Judá) estava submisso ao Império Assírio e era uma de 
suas posses.
 Este império teve seu apogeu de 705 a 626 a.C., sob os reinos de Senaqueribe, Esar-Hadom 
e Assurbanipal. Mas em 616 a.C., Nabopolassar, rei da babilônia, aliou-se ao rei medo Ciaxares e 
invadiram e dominaram Nínive (614 a.C.) com relativa facilidade. O império Assírio, já enfraquecido 
por constantes batalhas, já não tinha mais como reagir a altura. Aliás, o reino medo também se 
associou ao império persa para derrubar a babilônia menos de um século depois.
 Os assírios eram conhecidos em todo o mundo por sua crueldade. Eles não se satisfaziam 
em matar os inimigos, mas também gostavam de esfolá-los até a morte e fazer obras de arte com 
pedaços humanos. Por isso Jonas não quis ir lá pregar para este povo, pois todo o mundo os odiava.

03   O IMPÉRIO BABILÔNICO

 Nas escrituras a Babilônia é representada pelo ouro (sonho de Daniel), e é sinônimo de 
poder e glória. A história deste império é antiguíssima; trata-se de uma das primeiras civilizações 
da terra. O povo babilônico e os hebreus foram vizinhos por muito tempo. Foram momentos de 
amizade e de guerra, e são ambos fi lhos de Sem, são ambos descendentes dos Caldeus.
 Alguns estudiosos datam a fundação da Babilônia a 3000 anos a.C.. Em Gênesis 10:10 e 
logo após o dilúvio seu nome já havia sido citado. A sua história é regada com muito sangue e 
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batalhas. Ela foi sitiada, despojada e seus muros derrubados inúmeras vezes, mas foi resistindo 
ao longo dos séculos e, em cada reconstrução, levantava-se cada vez mais, com mais opulência, 
até que em 622 a.C. o rei Nabopolassar, após derrotar Nínive, foi proclamado o rei da Babilônia. 
 Neco, Faraó do Egito, aproveitando-se da derrota da Assíria invadiu e tomou as suas terras 
até a metade do crescente fértil, mas esta conquista não foi duradoura, pois Nabucodonosor 
declarou guerra contra o Faraó e o venceu em Carquemis, em 606 a.C. Entretanto, quando 
celebrava a vitória, soube da morte de seu pai Nabopolassar e regressou imediatamente para a 
capital do império onde foi coroado rei e, como grande empreendedor que era, deu início a grandes 
construções que fi zeram da Babilônia uma das maravilhas do mundo.
 O território da Babilônia era bastante compacto. Abrangia todo o crescente fértil, a costa 
oeste do mediterrâneo, e 1.000 km abaixo do mar vermelho traçava uma linha reta até a foz 
dos rios tigre e Eufrates no golfo Pérsico. Como boa parte deste território era fértil, assim como 
nas margens dos rios e na mesopotâmia, isto possibilitou o surgimento de grandes civilizações. 
Além disto, produziam grandes redes de canais para a irrigação artifi cial, que não constam dos 
documentos antigos, mas foram achados por arqueólogos em 1956. Estes canais atravessavam 
Bagdá e Nippur. Era uma região com abundância de cerâmica e, por isso, as construções babilônicas 
dispunham de tijolos de primeira. Já as antigas construções da palestina eram em sua maioria de 
tijolos de barro, pois os de cerâmica eram muito caros. Havia a cidade da Babilônia propriamente 
dita e ela fi cava sobre o rio Eufrates, mas também havia a grande Babilônia, formada pelas 
cidades-satélites de Sippar, Kuta, Kis, Borsippa, Nippur, Uruk, Ur e Eridu.
 Nabucodonosor reconstruiu a Babilônia destruída por Senaqueribe, e para conseguir tal 
coisa fez muitas campanhas para levar para a região milhares de cativos para compor a mão 
de obra. O povo judeu foi um destes. Até hoje a antiga Babilônia foi a mais maravilhosa cidade 
construída na história da humanidade. Os seus muros não foram reconstruídos nos moldes dos 
anteriores, mas gigantescos muros foram levantados e, de tão grandes e largos que eram, nenhuma 
nação do mundo poderia transpô-los. Alguns pesquisadores dizem que seus muros tinham 90 
m de altura e aproximadamente 10 m de largura. Eles encerravam um espaço de 200 milhas 
quadradas e, dentro destes muros, nove décimos deste espaço estava ocupado com magnífi cos 
jardins e campos. Quem morava lá dentro possuía casas de três a quatro andares. Os seus muros 
possuíam 250 torres e cem portões de cobre que eram movidos por dezenas de homens cada um 
por causa de seu tamanho e espessura.
 Esta cidade foi edifi cada sobre o rio Eufrates, e os seus muros contínuos passavam por 
cima do rio de modo que este cortava a cidade ao meio. Para unir as duas margens da cidade, havia 
uma ponte levadiça com 10 metros de largura. O palácio do rei situava-se na extremidade oriental 
desta ponte. Os navios entravam por uma porta e saiam por outra, e nestas margens havia portos. 
 O palácio “admiração da humanidade” que tinha sido começado por Nabopolassar e 
concluído por Nabucodonosor fi cava do outro lado do rio e tinha uma altura de 25 m. Os jardins 
suspensos da Babilônia tinham uma base quadrada com 132 m de cada lado, e eram suspensos 
por arcos um sobre os outros, vários andares. O templo de Bel tinha dentro de si uma imagem desta 
deusa com 13 m de altura e toda revestida em ouro; os utensílios deste templo eram colossais e 
também todos de ouro maciço.
 Mas, em 538 a.C., quando o rei Belsazar participava de um banquete (orgia) com seus altos 
ofi ciais e as prostitutas da corte, os destemidos exércitos persas, em aliança com o reino dos Medos, 
tomaram a Babilônia, entrando caminhando por uma das margens secas do rio Eufrates, passando 
por baixo dos muros, tomando de surpresa a cidade despreparada. Nesta mesma noite uma mão 
escreveu numa parede na frente do rei: “MENE MENE TEQUEL E PARSIM”, cujo mistério foi decifrado 
por Daniel e, assim, esse foi o fi m do império babilônico. Dario, um dos mais destemidos generais 
de Ciro II, comandou a invasão e matou Belsazar, sendo este o início do império medo-persa.
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04   O IMPÉRIO MEDO PERSA

 Durante o império babilônico, a Pérsia era um estado vassalo da Média, que estava 
associada ao império babilônico. A Pérsia e a Média eram nações que conviviam relativamente de 
modo pacífi co, pois tinham muitas heranças socioculturais comuns entre si e eram descendentes 
dos hindus-europeus.
 Mas, com o passar do tempo, o poderio militar da Pérsia aumentou bastante debaixo dos 
olhos da Média, e Ciro II, em 555 a.C., conseguiu reunifi car as várias tribos persas dispersadas. Com 
isto, sentindo-se fortalecido, promoveu várias batalhas contra a Média e derrotou-a. Neste momento 
histórico, a Pérsia, que era uma das regiões do império babilônico, iniciou algumas bem-sucedidas 
campanhas militares contra ele. Os reinos vizinhos do território babilônico reuniram-se e formaram 
uma coligação para frustrar as intenções da Pérsia, mas Ciro II, muito sábio, atacou esta coligação, 
abatendo-a logo em seu início. Este foi um momento preocupante para o império babilônico, pois o 
reinado persa que antes era uma das suas possessões, estava agora ganhando terreno.
 Os medos (para variar) logo fecharam acordo (aliança) com os persas contra o império 
babilônico. A fama da Pérsia logo se espalhou por todo o oriente médio e as “espantadas” Esparta 
e Atenas fi rmaram rapidamente um acordo de paz com ela. O general medo Dario se encarregou 
(em 538 a.C.) de invadir e conquistar a cidade da Babilônia. Aproveitando-se da embriaguez do 
rei e de toda a liderança da cidade, ele conseguiu penetrá-la e tomá-la. Conforme previra Daniel 
naquela mesma noite, o Senhor contou, pesou e dividiu o reino de Belsazar. Dario poupou a vida de 
Nabonido, pai de Belsazar, pois na noite da invasão da Babilônia ele não estava presente. Nabonido 
foi levado para a Carcâmia, onde foi nomeado como um dos governadores da região sob o domínio 
do império Persa. Na realidade, o nome que se dá, “Medo-Persa”, não expressava a realidade, visto 
que a Média havia se associado à Pérsia mas era uma de suas possessões; verdadeiramente, o 
império era somente persa.
 O general Dario foi designado por Ciro II para governar a Babilônia. Enquanto isso, ele 
catalisava os alicerces do seu novo império. Ciro II tinha um perfi l diferente do povo assírio, pois 
ele era humano e tolerante com os vencidos. Era um conquistador, mas um homem ético; cobrava 
pesadas taxas dos reinos sob seu domínio, o que fazia com que surgissem revoltas, mas nunca 
o oprimiu o povo sob seu domínio. Ciro II morreu em 529 a.C., quando o império persa já possuía 
uma imensidão de terras. Este mesmo imperador, em seu primeiro ano de reinado, autorizou o 
regresso do povo judeu para a terra santa.
 Ciro II foi chamado por Deus de “meu servo” em Is 44:28 e 45:1. Não somente foi profetizado 
250 anos antes de existir, mas também chamado pelo nome. Ele não só autorizou o retorno do 
povo, mas também devolveu os objetos sagrados despojados do templo e auxiliou a construção. 
Depois da morte de Ciro, o império persa continuou a ser tolerante, como no caso da rainha Ester, 
esposa de Assuero. Vemos aqui mais uma vez a mão de Deus usando o império persa a favor do 
povo judeu. O livro de Ester conta a história do povo judeu que, após serem libertos, não quiseram 
voltar à terra santa e permaneceram na Babilônia.
 Existiram na época duas Pérsias: a grande Pérsia, que correspondia ao atual Irã, e a 
pequena Pérsia, que fi cava ao norte. O território persa ocupava todo o Irã, toda a região confi nada 
pelo golfo pérsico, os vales do rio Tigre e Eufrates, o mar negro e a metade do mar Cáspio; as suas 
posições se estendiam da Grécia até a Índia. 
 No entanto, a Grécia, por volta de 336 a.C., começou suas campanhas militares para 
estender seus territórios. À sua frente estava Alexandre, o Grande, com vinte anos de idade, com 
grande fúria e inteligência. Nenhuma nação permanecia em pé diante dele e, assim, foi o fi m do 
império persa.
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05   O IMPÉRIO GREGO

A Grécia é considerada o berço da civilização ocidental, e dela herdamos a democracia, a antiga 
concepção das artes e a fi losofi a. Enquanto o oriente é infl uenciado pela fi losofi a de Confúcio, o 
ocidente o é pela fi losofi a grega. Os gregos desde a antiguidade tornaram-se amantes do saber; 
eles discutiam ao ar livre assuntos pertinentes a muitas coisas e a sabedoria passou a ser a 
sua maior ambição. Nesta atmosfera tão propícia nasceram muitos gênios: Tales, Empédocles, 
Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, e muitos outros. Não só se dedicavam à fi losofi a, mas, 
também ao aprimoramento físico e às práticas esportivas – essas coisas sempre fi zeram parte 
de sua cultura. 
 A antiga Grécia era constituída de pequenas cidades e estados sem união política. Pequenos 
países havia neste território, e eles guerreavam muito entre si. Esparta e Atenas eram as mais 
fortes. O século V antes de Cristo foi conhecido como o século de Péricles, pois este brilhante 
administrador de Atenas promoveu maciços empreendimentos culturais. Ele transformou Atenas 
na mais importante cidade do mundo. Nesta época surgiram grandes fi lósofos, escultores, pintores, 
dramaturgos, poetas, arquitetos, médicos etc.
 Mas no século seguinte (IV a.C.), os gregos passam a ser alvo das intenções imperiais de 
Filipe II da Macedônia. Filipe II foi capturado por um bando de gregos em meados do quarto século, 
e levado cativo para Tebas, onde passou a estudar e dominar as artes bélicas da Grécia e, neste 
mesmo exílio, elabora audaciosos planos de modernizar o exército macedônico e reunir gregos e 
macedônicos sob seu comando para destruir o império persa.
 De volta à sua terra, põe em funcionamento os seus planos, que em pouco tempo transforma 
as tropas macedônicas em fantásticas e modernas máquinas de guerra e, marchando sobre a 
Grécia, conquistou várias das cidades-estados. Entretanto, perto do auge de suas conquistas, foi 
assassinado e seus planos morreram junto consigo.

ALEXANDRE MAGNO
 

 Também conhecido como Alexandre o Grande, nasceu em 356 a.C. e foi educado 
aos pés de Aristóteles, um fi lósofo conhecido como um dos homens mais inteligentes que 
já nasceu. Obviamente, pelo texto bíblico, sabemos que Salomão foi o mais digno deste 
título (1 Rs 3:11,12).
 Sob a infl uência de Aristóteles, Alexandre passou a enxergar o mundo como uma 
só família e tentou concretizar este ideal através da guerra. Com vinte anos de idade, ele 
declarou seu ideal de conquistar a terra. No comando de um exército de 40.000 homens 
avançou em direção aos persas e, com tremenda fúria, derrotou Dario Codomano, que 
possuía uma guarnição de mais de 800.000 homens. Após destruir os persas, prosseguiu 
em direção ao oriente até a Índia, onde seus homens convenceram-no a voltar para a 
Grécia, mas este retorno foi muito penoso, pois enfrentaram muita sede e calor nas regiões 
desérticas e muitos de seus homens morreram.
 Neste retorno, ao chegar à Babilônia foi recebido como um deus, com todas as 
honrarias e homenagens. Entretanto morreu muito jovem, em 323 a.C., e com ele morreram 
seus ideais de unifi car a humanidade. Como havia profetizado Daniel, após sua morte o 
império foi dividido em quatro partes, a saber:

• A Trácia e uma parte da Ásia menor, para Lísimaco.
• A Macedônia e a Grécia, para Cassandro.
• A Síria e o Oriente, para Seleuco.
• O Egito, para Ptolomeu.
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 Alexandre foi responsável pela difusão da cultura e da linguagem grega, o que é 
considerado uma providência divina para facilitar a propagação do evangelho, pois quando 
os apóstolos viajaram pregando o evangelho em diferentes e longínquas regiões, o grego 
(koiné - vulgar) era o idioma comum em todo mundo conhecido. 
 A Grécia é, praticamente, uma península localizada no sudoeste da Europa e dentro 
do mar mediterrâneo, com um arquipélago banhado por três mares: a leste pelo Egeu, ao 
sul pelo mediterrâneo e a oeste pelo Jônico; a Macedônia fi cava ao norte. Na antiguidade o 
território grego era conhecido como Acaia.
 É um lindo país, formado por numerosas montanhas e abruptos declives, mas 
também de extensas planícies e poucos mas fortes rios. A hidrografi a grega é pobre, por 
isso a sua agricultura é constituída por espécies que se adaptam ao clima. Devido à aridez 
da maior parte de seu solo, os gregos sempre sonharam com outras terras, e por isto, do 
século XII ao século VI a.C., viajaram por muitos lugares e fundaram muitas colônias nas 
ilhas do mar Egeu, no mar Mediterrâneo, no mar negro, na Ásia menor, no sul da Itália, no 
norte da África e até o sul da atual França.
 Alexandre o Grande era macedônio, não grego. Mas, na época, a Macedônia havia 
sido fortemente infl uenciada sócio-culturalmente pela Grécia e pode-se dizer que a cultura 
grega absorveu a Macedônia. Atualmente a antiga Macedônia é ocupada pela Grécia, 
Iugoslávia, Bulgária, Albânia e parte da Turquia. A cidade de Filipos fi cava na Macedônia, 
onde o evangelho foi pregado através de Paulo pela primeira vez em território europeu; 
desta região estratégica a Palavra expandiu-se por toda a Europa.
 O encontro entre Alexandre o Grande e um sumo-sacerdote judaico foi 
emocionante, pois quando ele chegou a Jerusalém com suas tropas dirigiu-se sozinho ao 
sumo-sacerdote, o saldou e adorou ao Deus de Israel; depois de questionado sobre essa 
sua atitude estranha, ele disse: “Não é ao sacerdote que eu adoro, mas ao Deus que ele 
ministra, pois quando eu ainda estava na Macedônia e imaginava como poderia conquistar 
a Ásia, Ele me apareceu em sonhos com esta mesma roupagem e me exortou a nada 
temer. Disse-me que avançasse corajosamente, e garantiu-me que Ele estaria à frente de 
meu exército e me faria conquistar o império dos persas.” Esta narrativa se encontra em 
detalhes no livro “A história dos Hebreus”, de Flávio Josefo. 
 Após isto, subiu a Jerusalém com os sacerdotes e ofereceu sacrifícios a Deus. 
Em seguida, o sumo-sacerdote mostrou-lhe o livro de Daniel onde estava escrito que um 
príncipe grego destruiria o império dos persas, e Alexandre reconheceu que ele mesmo 
estava profetizado pelas escrituras hebraicas. Ficou muito feliz e prometeu diversos 
benefícios ao povo de Israel.
 O império grego foi dividido em quatro partes, mas destas quatro, as que mais 
conviveram com o povo judeu foi o império Ptolomeu (no Egito) e o império Seleucida (Síria 
e Ásia). Os judeus que habitavam no império Ptolomeu tiveram formidável sorte, pois os 
Ptolomeus eram complacentes e liberais e os estimulavam a prosseguir e a guardar todos 
os rituais e mandamentos judaicos. Ptolomeu Filadelfo até encomendou uma tradução do 
antigo testamento para o grego, conhecida como a Septuaginta.
 Mas, com a ascensão de Ptolomeu IV ao trono (também conhecido como Filopator), 
tudo mudou, e este rei, com a intenção de reconquistar a Palestina, lançou-se contra 
Antíoco em grande batalha. Depois de derrotar os sírios, entrou em Jerusalém. Ele tinha a 
intenção de entrar no templo de Israel, mas os judeus colocaram-se na porta do templo e, 
gritando em alta voz e portando-se agressivamente, o intimidaram. Mas, a partir daquele 
momento, ele começou a alimentar um incontrolável ódio contra o povo judeu. De volta ao 
Egito começou a perseguir os judeus e a perder o apoio político da comunidade israelita 
em solo egípcio. Desta época em diante o império de Ptolomeu começou a declinar.
 Na Ásia os judeus que viviam em Israel e sob o domínio dos Seleucidas, sempre 
se opuseram às tentativas deste império em helenizar seus domínios. Os três primeiros 
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monarcas Seleucidas tiveram um trato amigável com o povo judeu, mas com a morte de 
Antioco III, entrou em cena o seu fi lho Antíoco Epifânio que, motivado por inexplicável ódio 
pelo povo judeu, iniciou um verdadeiro massacre. Segundo Flávio Josefo, tamanho ódio foi 
causado pelo insucesso em todas as suas tentativas de helenizar a Judéia; ele entrou em 
Jerusalém e profanou o templo. No santo dos santos ele sacrifi cou uma porca, o que deu 
início ao movimento dos Macabeus, que se rebelaram e acabaram por humilhar o império 
Seleucida. Inicialmente, devido a tantas batalhas internas, os quatro reinos derivados do 
império grego estavam enfraquecidos e vulneráveis, e este era o momento de surgir o 
mais terrível e assombroso animal visto por Daniel, que não somente conquistaria mas 
esmagaria as nações: o império romano.
 A revolta do povo macabeu arrasou os Seleucidas até tornar-se no império 
Macabeu. Quando chegaram as tropas romanas, elas encontraram todos os reinos ao 
redor enfraquecidos e os subjugou tranquilamente; entretanto, os macabeus só foram 
derrotados anos mais tarde por Herodes o Grande, um dos reis de uma região do império 
romano (Judéia).

06   A DINASTIA DOS MACABEUS

 A vida religiosa judaica durante o século III a.C. veio a ser perturbada pela disputa política 
entre a dinastia selêucida, baseada na Síria, e a dinastia ptolemaica, baseada no Egito. Em 198 a.C. 
Antíoco III, da Síria, tomou a Palestina, sendo bem recebido pela parcela pró-selêucidas de Jerusalém, 
principalmente porque Antíoco promulgou decretos garantindo o direito dos judeus de viverem a Lei 
Mosaica e preservando a santidade do Templo. Em 190 a.C., Antíoco foi derrotado pelos romanos na 
Ásia Menor e assassinado em 187 a.C. Seu fi lho, Antíoco IV Epífanes, foi seu sucessor.
 Antíoco IV foi persuadido com suborno a afastar o sumo-sacerdote Onias e a nomear o 
irmão deste, Jasão, que, sendo helenista, fez o rei garantir a Jerusalém a condição de polis grega 
(cidade grega), com instituições cívicas apropriadas. Os fi éis judeus fi caram escandalizados com 
os novos costumes helênicos. Por exemplo, os jovens judeus, no novo ginásio, participavam das 
competições atléticas desnudos, como era o costume grego dos jogos olímpicos. Mais ainda, 
quando Jasão foi substituído, por efeitos de suborno, por Menelau, que não era membro dos 
saduceus, mas adquiriu, por ser da família, o direito hereditário ao sumo sacerdócio.
 A disputa partidária entre Jasão e Menelau levou Antíoco IV a reprimir com violência as 
lutas internas, reduzindo Jerusalém à condição de cidade-quartel, concentrando tropas sírias 
na “cidadela”, uma fortaleza no topo do monte do Templo. Em 169 a.C., promulgou um edito em 
favor da completa helenização da Judéia, proibiu a circuncisão, a observância do “shabbath” e a 
posse da Torá, sob pena de morte. O Templo foi consagrado a Zeus, e realizavam-se sacrifícios de 
animais impuros ao deus pagão em seu altar. Sobre o judaísmo caíram o horror e o desânimo. Pela 
primeira vez na história os judeus eram sujeitados à morte apenas por tentar praticar a sua fé.

O início da revolta

 Num lugarejo a noroeste de Jerusalém, um velho sacerdote chamado Matatias desafi ou a 
ordem do rei de fazer sacrifícios públicos aos deuses pagãos e matou o funcionário encarregado 
de obrigá-lo. Refugiou-se nas colinas rugosas da Judéia com a família para fazer guerrilha contra 
os helenizantes. Iniciou-se, então, a tradição dos Macabeus, porque um dos fi lhos de Matatias era 
apelidado de Macabeu (martelo). A história é contada em dois livros não incluídos no cânon judaico 
– 1º e 2º Macabeus.
 Matatias faleceu em 164 a.C. Então, Judas Macabeu, em dezembro do mesmo ano, 
estabeleceu o controle sobre toda a Judéia, conseguindo tomar Jerusalém. O Templo foi purifi cado 
e o sacrifício restaurado, um evento celebrado ainda hoje no festival de Hanukkah.
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A dinastia asmonéia
 
 Foi a dominação dos descendentes de Matatias, por quase um século, que governaram o 
Estado Judeu até a ascensão de Herodes Magno (“Herodes o grande”).
 Os macabeus eram líderes enérgicos e habilidosos, tendo tornado a Judéia uma potência 
respeitável. No início do século I a.C. o estado judeu tomou toda a Palestina e parte da Transjordânia, 
alcançando assim seu maior tamanho desde os tempos de Salomão, e tais coisas acontecerem 
sob a observação de Roma. 
 O Estado asmoneu se fez às custas do abandono do legado espiritual dos seus ancestrais. Os 
asmoneus assumiram matizes helênicas. Politizaram o cargo de sumo-sacerdote, transmitindo-o 
entre os membros de sua própria família. Os membros posteriores da dinastia assumiram o título 
de “reis”. Reprimiram com violência os fariseus, que se opuseram à mundanidade da família real.
 No reinado de João Hircano, neto de Matatias, um grupo de sectários, os essênios, decidiu 
romper com o culto deturpado e ilegítimo no Templo, fundando a sua própria comunidade em 
Qumran, às margens do Mar Morto, e os seus próprios manuscritos, descobertos recentemente. 
 A dinastia asmonéia terminou com lutas internas entre os sucessores de Alexandre Janeu, 
bisneto de Matatias, um dos quais foi patrocinado por Antípater, idumeu, homem forte e amigo de 
Roma. O efeito das disputas internas, culminou com a chegada do exército romano liderado por 
Pompeu em 63 a.C., que entrou em Jerusalém, sitiou o monte do Templo e tomou a cidade. A partir 
daí, todos os governos judeus se fi zeram através de Roma. O império Selêucida chegou a tomar 
(depois de 189 a.C.) toda a palestina, descendo pela encosta do mar mediterrâneo e alcançando 
toda a Mesotopâmia. 

07   O IMPÉRIO ROMANO

 Simbolizado pelo ferro, o Império Romano conquistou e subjugou muitos povos. Do Ocidente 
ao Oriente, o peso de seus punhos era conhecido. Jamais houve um reino tão poderoso! A simples 
menção de seu nome era mais do que sufi ciente para amedrontar povos, derrubar reis e dilatar 
fronteiras.
 
 “Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, 
espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro; ele devorava e fazia em pedaços, 
e pisava aos pés o que sobejava; era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 
dez chifres” (Dn 7:7).
 
As histórias de Roma e Israel estreitam-se em Jerusalém e na Eternidade. Em Jerusalém, porque 
foram os romanos que destruíram a idolatrada capital do judaísmo. Na eternidade, porque foram 
os romanos, também, quem assinaram a sentença de morte de Jesus.
 Enquanto Alexandre Magno conquistava o Oriente e esmagava o até então invencível 
poderio persa, um outro império começava a despertar e a incomodar o mundo. Fundada por 
Rômulo e Remo, provavelmente, e de início humilde e até desprezível, Roma foi ampliando devagar 
seus raios de infl uência. No Século III a.C, já era dona de toda a península itálica.
 Roma era habitada, de princípio, por indo-europeus, que, em levas sucessivas, fi xaram-se em 
seu território miscigenando-se aos etruscos, gregos e gauleses, e não parou mais de expandir-se.
 Durante a Primeira Guerra Púnica (264-241 a.C.), os romanos venceram os cartagineses 
e apossaram-se das ilhas sicilianas. Sentindo-se fortalecidos, eles anexaram a Córsega e a 
Sardenha e derrotam os gauleses no Vale do Pó.
 Nas duas últimas guerras púnicas, Roma derrotou o general cartaginês Aníbal, e pôs 
término à grandeza incômoda de Cartago. Estas guerras lançaram as sementes da conquista da 
bacia oriental, posto que Filipe V da Macedônia havia ajudado a Aníbal; e Antíoco, o Grande, da 
Síria, lhe havia concedido asilo depois de sua derrota. Filipe foi vencido e os esforços de seu fi lho 
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Perseu para vingar a derrota, fracassaram. Diante desta demonstração de poder de Roma, quase 
todos os príncipes do Oriente optaram por reconhecer sua supremacia e aliar-se com a potência 
superior. 
 Antíoco, o Grande, havia sonhado com a conquista da Grécia, porém, foi vencido pelos 
romanos na batalha de Magnésia, e a seu neto, Antíoco Epífanes, que se havia proposto agregar 
o Egito e seus domínios, bastou uma repressão de Roma para que desistisse. Depois dos meados 
do século segundo antes de Cristo, todo o mundo teve de reconhecer a supremacia da república 
romana.

O Império Romano e os judeus

 Ao tomar Jerusalém, em 63 a.C., o general romano Pompeu deparou-se com a nação 
judaica bastante enfraquecida, em consequência de muitas disputas internas. Depois de um 
começo brilhante e glorioso, a família macabéia passou a fazer escusas manobras para manter-
se no poder e acabou por cair nas garras de uma ambiciosa família iduméia, de onde viria um 
monstro voraz e impiedoso - Herodes, o Grande.
 Pompeu estava no Oriente Médio para conter o expansionismo de Mitrídates, rei do Ponto. 
Sonhando construir ura grande império, esse monarca intentava conquistar a Ásia Menor e a 
Palestina e, assim, minar a posição romana nessa tão estratégica área. Preocupada, Roma enviou 
à região um bravo e nobre general. Pompeu venceu o rei Mitrídates, que se refugiou na Armênia. 
Mesmo vencido, Mitrídates reorganizou-se e tentou tomar a Síria. O general Pompeu, entretanto, 
interveio e o derrotou defi nitivamente.
 O governo de Roma, satisfeito com o desempenho de seu brilhante militar, designou-o 
governador das províncias da Ásia. Foi nessa qualidade que Pompeu recebeu Aristóbulo e 
Alexandre. Disputando ferrenhamente o trono da Judéia, ambos submeteram-se ao seu governo. 
O povo, contudo, não desejava ser governado por nenhum dos dois.
 Que decisão tomar? Prático, o general romano optou, então, por colocar como rei na Judéia 
alguém mais manobrável e infl uenciável. A escolha recaiu sobre Hircano, cujo caráter era débil. A 
decisão de Pompeu desagradou profundamente a Aristóbulo, que começou a arquitetar planos de 
vingança e revolta.
 Hircano, respaldado por Roma, assumiu o poder e introduziu em Jerusalém o exército 
romano. Revoltado, Aristóbulo encerrou-se no Santo Templo com 12 mil partidários. Pompeu, 
ao examinar detidamente a questão, decidiu tomar o santuário e a luta foi grande. Aristóbulo 
consegue fugir, mas seus homens foram aniquilados. Sentindo-se senhor da situação, Pompeu 
penetrou no lugar mais sagrado do Templo - o santíssimo. Esperava deparar-se com os segredos 
e mistérios celestiais. Mas lá contemplou, no entanto, com um simples altar e, dessa maneira, 
deixou a Casa do Senhor.
 Depois dessa intervenção, a Judéia tornou-se província romana. Nessa qualidade, fi ca 
sujeita aos mais absurdos caprichos dos poderosos senhores de Roma. Durante o primeiro 
triunvirato, Crasso, para mostrar seus méritos militares, declarou guerra aos partos e, para 
fi nanciar essa arrojada campanha, lembrou-se dos lendários tesouros do Templo e o saqueou. 
Com dez mil talentos de ouro, tentou conseguir seu intento. Embora impetuoso e feroz, não foi 
bem-sucedido: perdeu a guerra, o dinheiro e a vida.
 De manobra em manobra, Herodes, o Grande, conseguiu dos romanos o governo e o trono 
da Judéia. Sua carreira política teve início quando ele tinha 15 anos. Desde cedo mostrou-se cruel 
e sanguinário. Não tolerava quaisquer arranhões em sua autoridade.
 Sedento de poder, prendia, desterrava e matava. Tão maquiavélico era Herodes que, fácil 
e rapidamente, ganhou a confi ança dos mandatários romanos. Nas situações mais adversas 
mostrava quão habilidoso político era. Ele não suportava a menor ameaça ao seu trono. Não 
hesitou, por exemplo, em assassinar seus fi lhos Aristóbulo e Alexandre. Vencido pelo ciúme, 
executou também sua bela esposa Mariana, descendente dos macabeus.
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 Em 37 a.C., Herodes liquidou a brava e heróica dinastia hasmoneana. Enfi m, o trono da 
Judéia era todo seu! Um de seus últimos desatinos foi a matança dos inocentes de Belém. Sua 
real intenção era destruir a vida do recém-nascido Jesus. Depois de todas essas loucuras, ele foi 
consumido por fortes dores e suas entranhas consumidas por vermes (At 12:21-23). 
 Uma de suas grandes obras foi a ampliação e embelezamento do Templo. Mesmo assim, 
os judeus não se esqueceram de seus selvagens crimes.
 Das personalidades romanas enviadas à Judéia, duas se destacam: Pôncio Pilatos, 
responsável pela morte de Jesus, e o general Tito, responsável pela destruição de Jerusalém.
 Sob o governo de Nero, que mandou incendiar a capital de seu império e, covardemente, 
culpou os cristãos, pereceram, ainda, os apóstolos Pedro e Paulo. Os seguidores de Cristo foram 
perseguidos pelo Império Romano por quase 300 anos. A situação só se amenizou com a ascensão 
de Constantino, o Grande.
 Depois de séculos de sanguinolência, devassidão, permissividade e terrível tirania, chegou ao 
fi m o grande Império Romano. A imoralidade e a luxúria tiraram do povo romano sua fi bra e coragem. 
Enquanto isso, os inimigos de Roma fortaleceram-se e prepararam-se para derrubá-la. Em 476 d.C, 
os bárbaros invadiram Roma. Desapareceu, assim, o mais extenso e poderoso reino humano!
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ANOTAÇÕES E REFLEXÕES PESSOAIS
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CAPÍTULO 6

AS VIAGENS DE PAULO

 Foram quatro as viagens mais conhecidas de Paulo. Na verdade foram três viagens 
missionárias e a quarta como prisioneiro para Roma.

 A PRIMEIRA VIAGEM

 Partiu de Antioquia em 47 d.C. acompanhado de Barnabé e de João Marcos, mas, ao chegar 
em Perge, João Marcos voltou, e continuaram a viagem. Voltaram a Antioquia em 49 d.C. (At 13 e 14).

 SEGUNDA VIAGEM:

Partiu de Antioquia em 50 d.C. acompanhado de Silas. Em Listra, o jovem Timóteo se juntou a eles 
e, em Trôade, Lucas juntou-se também ao grupo. Paulo chegou de volta em Antioquia em 53 d.C. 
Dos três anos desta viagem, 18 meses foram passados em Corinto (At 15:36; 18:22).

 TERCEIRA VIAGEM:

Saiu de Antioquia em 53 d.C. e permaneceu em Éfeso por dois anos. Iniciou sua viagem por terra 
passando por toda a Ásia menor, visitando todas as igrejas cristãs e chegando em Acáia. Voltou 
de navio pela costa do mar Egeu, chegando à região da Judéia. Desembarcou primeiro em Tiro, 
depois em Ptolomaica, Cesaréia e fi nalmente em Jerusalém.

 VIAGEM A ROMA:

Ele foi preso em Jerusalém e enviado a Cesaréia, onde fi cou dois anos preso. Em 59 d.C. navegou 
até Roma, passando por Mirra, Bons Portos em Creta, Malta, Siracusa, Régio, Potéoli, Praça de 
Ápio, Três Vendas e fi nalmente chegou a Roma em 60 d.C., onde fi cou em prisão domiciliar por 
mais dois anos. Depois disto foi solto (At 21:17 a 28:16).
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CFAP • LIVRO 9 • CAPÍTULO 4,5 e 6

NOME: ________________________________________________________________________DATA:________________

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM

1) Qual a importância da família para os hebreus?

2) Como era feito um contrato de casamento?

3) O que era um casamento por levirato?

4) Como era o noivado?

5) Como eram considerados os fi lhos?

6) Qual era o lugar da mulher na sociedade hebraica?

7) Quais os tipos de moradia nos tempos bíblicos?

8) Como eram, basicamente, as vestimentas do homem e da mulher?
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10) Quais foram os grandes impérios da antiguidade?

11) Cite os principais reis ou comandantes dos grandes impérios da antiguidade.

12) Quais foram as viagens missionárias de Paulo?
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Títulos

• Membro da Academia Internacional da Cultura - 
1997
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Alguns livros publicados

• Quebrando as Maldições hereditárias;
• Igreja Vencedora;
• Conhecendo a Glória de Deus;
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

“Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por 
obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam 

mentiras e que têm cauterizada a própria consciência.” (1 Tm 4:1,2)

“Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo! Ou: Ei-lo ali! Não acrediteis; porque surgirão falsos 
cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios 

eleitos.” (Mt 24:23,24)

“Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina; persevera nestas coisas; porque, fazendo isto, te 
salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.” (1Tm. 4:16)

“Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para 
responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. (1Pe. 3:15)

01   DEFINIÇÕES

1) RELIGIÃO

A palavra religião vem do latim, e quer dizer Religare, que signifi ca ligar novamente. 
Expressão que transmite a ideia do homem separado, na tentativa de “religar-se” a Deus, 
reatando a comunhão rompida. Esse sentimento “religioso” é comum a todos os homens, 
não importando sua origem social ou geográfi ca.
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2) SEITAS

O termo “seita” vem do substantivo latino, secta e do verbo segui que signifi ca cortar, 
separar ou seguir. A palavra grega que aparece na Bíblia é haíresis, que tem como sentido 
uma “escola ou modo de pensar e de viver que é seguido por pessoas”.

Inicialmente, o termo seita não tinha um caráter pejorativo (At. 15:5; 24:5,14). Com o passar 
do tempo, o termo foi adquirindo signifi cados negativos, ou seja: espírito sectário, (Gl.5:19-
21).

Hoje, quando refere-se a uma seita, associa-se este termo a um grupo que possui natureza 
exclusivista, isto é, que considera-se unicamente correto, frequentemente em decorrência 
de alguma forma especial de revelação supostamente recebida pelo seu principal líder.

02   COMO IDENTIFICAR UMA SEITA

Podemos, em geral, identifi car uma seita, por aquilo que ela ensina. 

1) Os seus líderes se prendem a certas “verdades” (na maioria das vezes revelações 
especiais) dando grande ênfase a algumas particularidades bíblicas e menosprezando o ensino 
geral das Escrituras, quando se tratam de seitas pseudo cristãs. 

2) Seus líderes são venerados, por isso, em geral os adeptos são inteiramente dependentes 
do direcionamento de cúpula, invocada a autoridade de seu líder e escritos. Essa dependência 
exige, via de regra, sacrifício da racionalidade e do juízo cognitivo. 

Do ponto de vista cristão, podemos classifi car as seitas sob alguns outros aspectos que 
apresentam quanto ao seu ensino, fi cando assim classifi cadas:

1) SEITAS CONVERSIONISTAS

Tomam a Bíblia de modo excessivamente literal 
Ex.: Congregação Cristã do Brasil e Seitas Pentecostais.

2) SEITAS ADVENTISTAS OU REVOLUCIONÁRIAS

Seitas de forte apelo escatológico. Anunciam o fi m do mundo a partir de revelações 
visionárias. Diminuem o valor de Jesus Cristo como o Senhor divino absoluto, mas dão 
este valor aos seus fundadores, seus profetas ou aos seus deuses. Negam a divindade de 
Jesus Cristo bem como a Trindade. Na maioria das vezes, essas seitas têm outras fontes 
doutrinárias além da Bíblia. Admitem e aceitam os escritos de seus fundadores como 
“inspirados”. São exclusivistas. São tidos como “pescadores de aquários. Ex.: Adventistas 
do 7º Dia, Testemunhas de Jeová, Mórmons, Unifi cação, Meninos de Deus.

3) SEITAS INTROVERSIONISTAS

São as que rompem com a vida da sociedade e pregam sua salvação através da ética 
pessoal e pureza de doutrina. Reivindicam uma certa luz interior (diferente da iluminação 
do Espírito Santo). Desenvolvem forte capacidade refl exiva, buscando a sublimação do 
espírito através do distanciamento dos valores do mundo e a alegada elevação moral do 
adepto. Quando utilizam-se da Bíblia, interpretam-na erroneamente ou creem apenas em 
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algumas de suas partes, ou a rejeitam completamente. Rigor na vida religiosa. Na maioria 
dos casos, os líderes implantam uma forma de vida rigorosíssima. O aspecto marcante 
é o enclausuramento. Existe um isolamento absoluto em relação à sociedade secular e 
religiosa Ex.: Seitas Orientais.

4) SEITAS GNÓSTICAS

São manipuladoras, isto é, se utilizam de meios sobrenaturais, místicos e até ocultos 
para buscar salvação. Acentuam valores intelectuais, oferecem um novo conhecimento 
para manipular o mundo e obter prosperidade, saúde, segurança, etc.. Pregam doutrinas 
esotéricas, segundo as quais afi rmam não existir necessidade de salvação e, sim, de 
instrução. Ex.: Teosofi a, Espiritismo, Ciência Cristã AMORC.

03   ALGUMAS RAZÕES PARA O CRESCIMENTO DAS SEITAS

Conforme diz Van Baalen, “as seitas são as contas não pagas da igreja” 2. Existem diversos 
fatores que contribuem para o rápido crescimento das seitas, e entre elas podemos destacar:

1) INSATISFAÇÃO COM A VIDA RELIGIOSA

A tradição cristã é grandemente responsável nesse aspecto, devido ao seu excessivo 
formalismo. O que as seitas oferecem a seus adeptos têm sido o ponto alto de sua 
atratividade satânica: vida comunitária inter-relacional, calor humano, compensação das 
perdas sociais e benefícios particulares, possibilidade de curas, sentimento de fraternidade 
elevado, espírito de altruísmo pessoal e coletivo através de práticas ascéticas e padrão de 
ética etc. No Mormonismo, se um chefe de família ou missionário se acidenta, ou perde o 
emprego, ou morre, a seita ampara integralmente sua família. Walter Martin lembra que 
esse amparo é tão efi caz que no período da grande depressão econômica dos anos 30, nos 
EUA, as famílias dos mórmons não passaram fome, nem tiveram seus membros nas fi las 
públicas de distribuição de sopa ou pão 3. O vergonhoso para nós é que a Igreja verdadeira 
tem a doutrina certa e, portanto, o modo certo para fazer tudo isso, porém, muitas vezes 
não faz. Portanto, a obra social das seitas, frequentemente é muito simpática e atrativa.

2) A FALTA DE CONHECIMENTO BÍBLICO E O DESPREPARO ESPIRITUAL DO POVO

Podemos ainda assinalar a negligência da igreja na pregação, ensino, discipulado e 
solidifi cação doutrinária de seus membros pela Palavra de Deus.

3) A NÃO IMPORTÂNCIA QUE DÃO AO TRABALHO DO LEIGO

Existe uma pequena participação da comunidade na vida das igrejas tradicionais, decorrente 
de uma estrutura por vezes obsoleta e burocrática. As igrejas destoam das seitas pois, 
enquanto as primeiras têm um caráter sobretudo de instituição, estas têm de associação.

4) SECULARISMO DAS IGREJAS

Na medida em que a “simplicidade” e o “desprendimento” que oferecem, torna-se mais atraente 
do que o discurso da igreja contra o paganismo, materialismo, entretenimento e consumismo, 
princípios estes que são pregados mas não são observados pela igreja secularizada.

2J.K. Van Baalen, O Caos das Seitas, (São Paulo/SP, Ed. Batista Regular, 1986). P.8.
3 W. Martin, O Império das Seitas, (B. Horizonte, Ed. Betânia, 1993) p.31.
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5) A FORMA EMPÁTICA COM QUE AS SEITAS TRATAM OS SEUS ALVOS. 

Quando têm um plano, um projeto ou um alvo predeterminado, todos são simpáticos 
àquela ideia, e, portanto, há muito mais possibilidade de efetivação do objetivo pretendido.

6) A AÇÃO DO DIABO. 

Evidentemente que há uma ação diabólica dissimulada e estratégica no mundo, fazendo 
surgir vários plágios e alternativas religiosas da verdadeira religião.

04   AS SEITAS NOS TEMPOS DE JESUS

1) FARISEUS

Pertenciam à classe média leiga. Era um grupo separado. Jesus, repetidas vezes, entrou 
em choque com os fariseus devido o artifi cialismo e legalismo que eles exerciam. Os 
Fariseus aceitavam os Livros do V.T. e guardavam todos os aspectos da Lei (Mt. 5:20; 9:11; 
12:1-8; 19:3-12; 22:15-22; 23:1-12; 27:62-66).

2) SADUCEUS

Aceitavam apenas os 5 primeiros livros da Lei; não acreditavam em anjos, em espíritos, na 
ressurreição do corpo, na preordenação divina, na imortalidade da alma (Mt. 22:23; At. 23:8).

3) JUDAIZANTES

Judeus que se converteram ao cristianismo mas insistiam que todos os cristãos precisavam 
guardar as Leis dos judeus: festas, circuncisão, não comer na casa de pessoas que não 
eram judeus (Gl. 2:8-11; 5:2-6).

4) NICOLAÍTAS

Era um grupo que tinha doutrinas liberais contrárias às do Senhor Jesus Cristo. O termo 
só ocorre em Ap. 2:6 e 15, nas cartas às Igrejas de Éfeso e de Pérgamo. Às suas doutrinas, 
não há um comentário preciso, somente que, de alguma maneira, eram equivalentes às de 
Balaão, que ensinou os israelitas a “comerem coisas sacrifi cadas a ídolos e praticarem a 
prostituição” (conf. Nm. 25:1-3; 31:16).

5) GNOSTICISMO

Os ensinos dos gnósticos penetraram direta e indiretamente na Igreja causando algumas 
difi culdades, sendo necessário os apóstolos escreverem refutando suas doutrinas (1 Jo, 1 
Pe, Gl). O nome gnóstico vem do grego gnoses, que signifi ca conhecimento.

05   DOUTRINAS GNÓSTICAS

Sua doutrina central era o ensino que o espírito é totalmente bom e a matéria totalmente 
má, um conceito derivado da fi losofi a grega e conhecida como dualismo. Este ensino, misturado 
com o Cristianismo, deu origem a alguns conceitos errôneos, como estes a seguir : 
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1) A salvação consiste na fuga da prisão que é o corpo, e isto se consegue através 
de um conhecimento secreto e especial, logo, um conhecimento mais elevado que o 
conhecimento de Cristo. 

As consequências práticas destes ensinos, em termos de conduta moral eram variadas: 

• Alguns gnósticos procuravam se libertar de toda matéria má e caiam em uma espécie de 
misticismo e ascetismo. Talvez o que Paulo combata em I Tm 4.1-4; Cl 2.20-23.

• Outros, por considerarem mau apenas o que era material, caiam em devassidão moral, 
já que apenas a carne ou o material estava se contaminando.

2) A humanidade de Cristo era negada pelos mestres gnósticos de duas formas:

Ele tinha apenas uma aparência de corpo e não um corpo real. Um ensino que vai se 
chamar docetismo, nome que se deriva do grego dokeo que signifi ca “parecer”.

O Cristo divino se juntou ao Jesus humano por ocasião do batismo e o deixou antes da 
morte na cruz. Esse ensino é apontado por alguns pais da Igreja como sendo uma heresia 
introduzida por um mestre chamado Cerinto que viveu no fi m do século I. Veja o combate 
desse tipo de heresia em I Jo 1:1; 2:22; 4:2-3.

06   SEITAS CONTEMPORÂNEAS

Nos dias do Senhor Jesus e dos apóstolos, existiam e surgiram muitas seitas. É curioso 
notar que logo após a Reforma (Séc. XVI) a igreja que se destaca é a Romana e não se vê surgimento 
de seitas. Mas, quando a igreja evangélica alavanca os grandes movimentos missionários, 
nos dois séculos anteriores ao nosso, vemos surgir quase que a um só tempo o Adventismo, o 
Mormonismo, o Espiritismo e o Russelismo, mais a Maçonaria que nega a qualifi cação de Religião. 
(Mt. 24:5,11,23-25; 2 Pe. 2:1,2; 1 Tm. 4:1).

 
Podemos identifi car os grupos das seitas contemporâneas, assim:

1) SEITAS SECRETISTAS

Maçonaria, Teosofi a, Ordem Rosa-Cruz, Esoterismo, etc.

2) SEITAS PSEUDO CRISTÃS

Mórmons, Testemunhas de Jeová, Adventista do 7º Dia, Ciência Cristã, Família do Amor/
Meninos de Deus, etc.

3) SEITAS ESPÍRITAS

Kardecistas, Legião da Boa Vontade, Racionalismo Cristão, etc.

4) SEITAS AFRO-BRASILEIRAS

Umbanda, Quimbanda, Candomblé, etc.
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5) SEITAS ORIENTAIS

Seicho-No-Ie, Igreja Messiânica Mundial, Movimento Hare Krishna, Meditação 
Transcendental, etc.

07   O CONCEITO DE DEUS NA RELIGIOSIDADE

1) MONOTEÍSMO

É a religião original de todos os homens. Muitos dos fi lósofos pagãos foram “teístas”, 
monoteístas e reconheciam apenas um Ser supremo, pois a multiplicidade de deuses em 
muitas culturas não denota a crença em divindades auto existentes mas como divindades 
inferiores, criadas por um Deus mais forte e mais poderoso. Ex.: Hagar, a egípcia (Gn 
16.1,13); Abimeleque, o rei dos fi listeus (Gn 20.3-8); o Faraó do Egito (Gn 41.38). 

2) DEÍSMO

Representa uma corrente fi losófi ca. Afi rma a existência de Deus, ensinando que Ele se 
aborreceu da criatura e se afastou dela; não mais intervém no mundo e na vida do homem. 
Nega a presença de Deus no mundo e a possibilidade de relacionamento entre Deus e o homem.

3) PANTEÍSMO

Corrente fi losófi ca exatamente oposta ao deísmo. Afi rma a existência de Deus e a sua 
unidade, porém impessoal. Creem num deus que está presente no universo e em todos os 
seres de tal forma que se identifi ca com o próprio universo e não o transcende. 

4) ATEÍSMO

O Ateísmo não veio das mãos de Deus, mas do coração pecaminoso do homem. Nenhum 
homem por si mesmo tem qualquer interesse no Deus verdadeiro (Rm 3.10-11), apesar 
de Deus ter colocado no coração do homem a semente da religião (sêmen religionis), e 
lhe dado um senso da existência divina (sensus divinitates) (Rm 2.14-15). Portanto, não 
existe ateu de nascença, mas o homem se torna ateu através de um processo de raciocínio 
logicamente pernicioso.

5) POLITEÍSMO

Crença na existência, não de um Deus, mas de muitos deuses. O Sol, a Lua, as forças 
da natureza, as virtudes e defeitos humanos, animais e pessoas, são divinizados pelos 
politeístas, especialmente no hinduísmo, dominante na Índia.

6) FETICHISMO

É a atribuição de poderes mágicos e sobrenaturais tanto a animais e plantas, como a 
objetos (os fetiches) – fi ga, trevo de 4 folhas, ferraduras de 7 furos, etc. No Fetichismo, fala-
se pouco em Deus ou deuses. Fala-se mais em espíritos e nos seus poderes para fazerem 
o bem ou mal. Existem, talvez, centenas ou milhares de diferentes crenças fetichistas. O 
uso de objetos “mágicos” como os amuletos já citados acontece no Brasil principalmente 
através da Umbanda e a Quimbanda, que são vertentes do espiritismo, que aqui tomam 
diversos nomes, dentre eles o Candomblé. 
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Imagens de santos e crucifi xos, quando se lhes atribuem poderes sobrenaturais, são também 
fetiches. Deuteronômio 7:26 nos adverte quanto ao mal em atribuir poderes mágicos a 
esses objetos ou fazer uso deles, mas também, alerta-nos com respeito a uma “paranóia” 
que se estabeleceu em algumas igrejas com respeito a objetos supostamente consagrados 
a demônios, onde atribuem a esses objetos o poder de amaldiçoar, esquecendo-se que 
o contexto de Deuteronômio fala-nos a respeito de bênçãos decorrente da obediência e 
maldição decorrentes da desobediência e que, portanto, o que traz consequências ruins 
não é o objeto e, sim, a desobediência preconcebida em possuí-lo ou adentrá-lo em sua 
casa de maneira dissimulada contra o mandamento do Senhor.

08   PORQUE ESTUDAR SEITAS E FALSAS DOUTRINAS

1) PARA DEFESA PRÓPRIA. 

Várias seitas treinam seus adeptos para irem de porta em porta procurando ganhar novos 
seguidores. Alguns são especializados em trabalhar com evangélicos, principalmente os 
novos convertidos que são as presas mais fáceis. Os cristãos devem conhecer o que as 
Seitas ensinam e conhecer a forma de refutá-los biblicamente, equilibrando estes dois 
ensinos de Paulo a Tito (Tt. 1:9; 3.9). 

2) PARA AJUDAR A OUTROS. 

Ao conhecermos as doutrinas contrárias à Bíblia pregadas pelas mais diversas seitas, 
poderemos ajudar àqueles que tem sido induzidos ao erro, combatendo o falso ensino e 
apresentando-os a verdade em Cristo Jesus, pois dentro das seitas há pessoas sinceras e 
desejosas em conhecer o caminho da salvação (Pv. 24:11; 2 Tm 2.25,26; Jd 22-23). Enquanto 
as seitas crescem a cada dia e seus guias desencaminham milhões de pessoas, muitos 
cristãos permanecem indiferentes, esquecidos da exortação de Judas 3, “...combatendo 
pela fé uma vez confi ada aos santos”.
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ANOTAÇÕES E REFLEXÕES PESSOAIS
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CAPÍTULO 2

IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA 
ROMANA (ICAR)

01   HERESIAS INTRODUZIDAS NO SEIO DA IGREJA CRISTÃ PELOS SÉCULOS

310  = Início da Vida Monástica 
370 = Culto dos Santos, com uso de altares e velas, por Basílio de Cesaréia. Do paganismo 
vem o uso de incenso e do turíbulo.
400  = Reza pelos defuntos(Paulino de Nola). Começa também o sinal da Cruz.
590  = Ensino sobre o Purgatório, por Gregório I.
607 = Por motivos políticos o título de Papa é dado pelo Imperador Focas ao bispo de 
Roma.
609  = Culto à virgem Maria, por Bonifácio IV; também torna-se lei a invocação dos santos.
670  = O papa Vitério instaura o uso do latim ofi cialmente na Missa.
758  = As ordens Orientais criam a Confi ssão auricular.
787 = O Concílio de Nicéia estabelece o culto às imagens e adoração da cruz e das relíquias.
803 = Festa da Assunção da Virgem Maria
884 = O Papa Adriano III aconselha a canonização dos santos.
998 =  É Criada a data especial  pelos fi nados, pelo abade Odilon de Cluny.
1000 = É declarado o direito dos sacerdotes sobre o “Ego te absolvo”.
1003 = É instituída a festa dos fi éis defuntos, agora pelo Papa João XIV.
1074 = O Papa Gregório VII (Hildebrando) declara obrigatório o celibato clerical.
1076 = O Papa acima declara a infalibilidade da Igreja.
1095 = O Papa Urbano II cria as indulgências plenárias.
1164 = Pedro Lombardo, respeitado bispo de Paris, declara 7 os sacramentos (não é aceito 
universalmente a princípio). 
1215 = O Concílio de Latrão III impõe a doutrina da transubstanciação e a confi ssão 
auricular.
1229 = Concílios de Tolouse/Lion I, proíbem a leitura da Bíblia pelo povo. 
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1264 = Nasce, com o Papa Urbano IV, a festa do “Corpo de Deus” (Corpus Christi).
1317 = Surge a reza da “Ave Maria” com o Papa João XXII.
1360 = A hóstia começa a ser usada nas igrejas da Itália.
1414 =O Concílio de Constança declara o “cálix” reservado para o Padre; para o povo 
deveria ser usada apenas a hóstia.
1438 = O Concílio de Florença proclama a doutrina do Purgatório (de 590).
1563 = O Concílio de Trento defi ne a tradição como tendo importância igual ao das 
Escrituras, e acata os apócrifos. Ofi cializa-se a doutrina do purgatório.
1854 = O Papa Pio IX ofi cializa o dogma da Imaculada Conceição.
1870 = O Concílio do Vaticano I declara a infalibilidade papal.
1950 = O Papa Pio XII ofi cializa o dogma da Assunção de Maria.
1964 = O Concílio do Vaticano II reafi rma a autoridade suprema e exclusiva da Igreja 
Católica Apostólica Romana e dispõe sobre a sua eclesiologia.

02   PRINCIPAIS DOUTRINAS

1) PURGATÓRIO: 

Histórico: Começou a ser pregada em 590, por Gregório I, o Concílio de Florença e em 
Trento ofi cializou-se, entre 1545-1563.

Doutrina: Trata-se de um local temporário para os que morrem na graça de Deus, mas que 
ainda não estão completamente livres dos pecados veniais (perdoáveis - o mortal não é perdoável). 
Ali as almas podem ser benefi ciadas com as preces dos fi éis. A ICAR fundamenta esse ensino em 
Mt 5.25-26, 12.32 e II Tm 1.18, onde creem ensinar a respeito de remissão de pecados no mundo 
vindouro. Mas, sua principal fundamentação está em II Macabeus 12.46. 

O Dogma: “Existe um purgatório, onde as almas realizam penitência pelos castigos 
temporais; as almas que se encontram ali são aliviadas pelas rezas dos fi éis e especialmente pelo 
sacrifício do altar...Quem rejeita esta doutrina seja anátema”.

Refutação: 

O próprio texto de 2 Macabeus 12.42-46 prova demais, ou seja, mais do que os próprios 
católicos romanos podem admitir coerentemente, pois ali afi rma a possível libertação do purgatório 
de soldados que tinham morrido no pecado mortal da idolatria. 

A doutrina não acha suporte na Escritura e fi rma-se sobre premissas falsas, como: 
-Que devemos acrescentar algo à obra realizada por Cristo (1 Co 3.11; Gl 1.8-9)
-Que as nossas obras são meritórias no sentido estrito da palavra. (Is 64.6; Ef 2.8-10)
-Que podemos realizar obras de super rogação, obras que excedem o que o dever manda 

e a favor de terceiros. (Jr 31.30)
-Que o poder das chaves que a igreja detém é absoluto, num sentido judicial. Segundo este 

poder, a igreja pode encurtar, suavizar e até mesmo terminar os sofrimentos no purgatório. (Hb 
9.27;  Dn 12.2)

 
2) EXTREMA-UNÇÃO:  

Histórico: Começou em 526 com o uso do “óleo sacramental”. Serve para exemplifi car o 
erro da ICAR em nominar sete sacramentos, e não 2. 

Doutrina: Ela procura base para essa doutrina em Mc 6.13 e Tg 5.14. Pressupondo que este, 
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assim como os demais sacramentos, comunica um acréscimo à graça geral da santifi cação, uma 
graça sacramental especial diferente em cada sacramento. Durante muito tempo foi aplicada como 
um meio de trazer favores ao moribundo. No concílio Vaticano II foi estabelecido que a unção dos 
enfermos não se restringe aos que estão à morte, mas a todos os que estão perigosamente enfermos.

Refutação: 

Não há especifi cação bíblica quanto ao grau de enfermidade dos que recebem a unção 
com óleo, segundo os mesmos textos Mc 6.13 e Tg 5.14. 

3) TRADIÇÃO:

Histórico: Em 1563 o Concílio de Trento defi ne a tradição como tendo importância igual 
ao das Escrituras acatando os livros apócrifos, com isso aumentando o poder da Igreja. Em 
02/11/1950, Pio XII, ao dogmatizar a ascensão de Maria declarando que ela nunca morreu, disse 
também: “Daqui em diante, se alguém, Deus o livre, negar voluntariamente ou duvidar daquilo que 
defi nimos, saiba que caiu completamente da divina fé católica.”

Doutrina: Conhecido como o conjunto de verdades morais e espirituais ditadas oralmente 
por Cristo, apóstolos e Pais da Igreja, e não registradas na Bíblia. Tomam por base Jo 14.26 com 
Jo 21.25. Dão como exemplo o batismo infantil. Fez parte de uma estratégia para desvalorizar a 
Bíblia, em que o próprio Cânon foi refeito, com a inclusão dos 7 apócrifos.

Refutação: 

Visto que Cristo nos fala pelo seu Espírito por meio das Escrituras, e que embora haja 
revelações da criação (Sl 19.1-4; Rm 1.18-20) e da consciência (Rm 2.14-15), essas não são 
perfeitas e nem sufi cientes por causa da queda, que corrompeu tanto uma como a outra, logo, a 
palavra autoritária e fi nal deve ser sempre a de Deus, que é a Escritura Sagrada.

4) CULTO A VIRGEM MARIA E INVOCAÇÃO DOS SANTOS:

Histórico: Embora remonte aos ensinos de Basílio de Cesaréia (370), em 609, com Bonifácio 
IV, começa a veneração prática dos ídolos. Em 787 o Concílio de Nicéia estabelece o culto às 
imagens e adoração da cruz e das relíquias.

Doutrina: “As imagens de Cristo, da Virgem Maria “Mãe de Deus”, e dos outros santos, são 
para ser recebidas e guardadas, especialmente nas igrejas, devido à honra e veneração de que 
são merecedoras”. São pessoas que se acham no Céu, com santidade reconhecida pela igreja, 
aguardando ou tendo já recebido a canonização. 

Refutação: 

Ex 20.4-5; Sl 115; Jr 7.18; 44.17,19,25; At 10.25-26; 1 Co 10.20; 1 Tm 2.5.

5) CELIBATO OBRIGATÓRIO:

Histórico: Introduzida pelo Papa Gregório VII em 1074.
Doutrina:  Fazem das palavras de Paulo em I Co 7, uma regra a ser seguida por todos os ministros. 

Refutação: 

“Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por 
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obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios...que proíbem o casamento...” (1 
Tm 4.1,3). O Apóstolo Paulo defende na mesma carta aos Coríntios o seu direito, caso o quisesse, 
de “acompanhar-se de uma mulher irmã” e acrescenta “como fazem os demais apóstolos e os 
irmãos do Senhor e Cefas”.

6) CONFISSÃO AURICULAR:

Histórico: Estabelecido pelo IV Concílio de Latrão em 1215, na cidade de Roma, em 
decorrência do que já havia sido instituído no ano 1000, quando foi declarado o direito dos 
sacerdotes sobre o “Ego te absolvo”. 

Doutrina: “Deve-se se fazer confi ssões ao ouvido do padre” a fi m de que ele ministre o “Ego 
te absolvo”.  

Refutação: 

A Bíblia, quando fala de confi ssão de pecados, diz para fazê-lo ao Pai: “Se confessarmos 
os nossos pecados” (1 Jo 1.9) e aos irmãos, sendo, porém, “uns aos outros” (Tg 5.16) e não apenas 
a um sacerdote.

7) APÓCRIFA

Doutrina: Os católicos romanos aceitam como autoridade menor onze livros extras no 
cânone do Antigo Testamento, em adição aos trinta e nove aceitos por protestantes e judeus. Uma 
das evidências que eles oferecem para aceitarem esses livros como possuidores de autoridade 
é que o Novo Testamento refl ete o pensamento da “Apócrifa”, e até mesmo se refere a eventos 
nela registrados como: “mulheres receberam pela ressurreição, os seus mortos” (Hb 11.35). 
Então, acreditam que esta seja uma referência a 2 Macabeus 7.12. Também alegam que a LXX 
(Septuaginta) está contida na Apócrifa, provando fazer parte do cânone.

Refutação: 

Não existem no Novo Testamento citações claras a respeito de qualquer um dos livros da 
Apócrifa. Citações não provam nada, pois há no NT citações de livros que são rejeitados até pelos 
católicos romanos, como o Livro de Enoque e a Assunção Física de Moisés (Jd 9).  Nenhum livro 
apócrifo é citado como tendo divina autoridade, pois, nem mesmo usam frases introdutórias, como: 
Assim diz o Senhor, ou semelhantes. O fato do N T citar passagens do AT grego (Septuaginta), não 
prova que os livros apócrifos contidos nessa versão sejam inspirados; além disso, não se tem 
certeza se a LXX do primeiro século continha a Apócrifa, pois os manuscritos que possuímos hoje 
datam do quarto século AD. E é interessante observar que nem Jesus nem os apóstolos citaram 
a Apócrifa, embora há indícios que tenham sido incluídos no próprio texto grego que os apóstolos 
citaram.
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CAPÍTULO 3

MAÇONARIA

01   HERESIAS INTRODUZIDAS NO SEIO DA IGREJA CRISTÃ PELOS SÉCULOS

O primeiro maçom seria Tubalcaim, fi lho de Lameque, da linhagem amaldiçoada de Caim 
(Gn 4.17-22). O segundo seria Ninrode (Gn 10.8-9), para muitos o fundador da Babilônia e arquiteto 
da Torre de Babel. Alguns identifi cam o começo nos dias de Salomão, quando da construção do 
Templo. Por isso, ganham expressão nomes como: Salomão, Hirão, rei de Tiro, e Hirão Abif, artífi ce 
do templo, que teria recebido a “Palavra do Mestre”. Outros afi rmam que teria início na Idade Média 
com a confraria dos pedreiros. Em francês “maçom” signifi ca “pedreiro”. Por fi m, alguns acreditam 
que tenha início na Inglaterra, em 1717, fundada por um anglicano e um huguenote. 

A Maçonaria é a maior fraternidade secreta do mundo. Possui cerca de 6 milhões de 
membros no mundo e cerca de 150 mil no Brasil. Visam o melhoramento intelectual, moral e 
social da humanidade. 

É uma religião? Sim, pois há a crença em um ser superior (O Grande Arquiteto do Universo) 
e há uma série de rituais e práticas de iniciação e desenvolvimento dentro da sociedade, dogmas, 
altares, templos, objetos sagrados, etc. É uma religião ocultista, sincrética e não cristã. Surge 
como um reavivamento dos antigos cultos pagãos de mistérios.

Os templos (locais de encontro) são chamados de lojas. O líder da loja é chamado de 
Venerável Mestre. Cada maçom faz um juramento de obediência ao seu líder. Tem como base a 
Loja Azul, que podemos chamar de a “capa do livro”. 

É dividida em três hierarquias: 1) Aprendiz, 2) Companheiro, 3) Mestre. Sendo que estes são 
rasos conhecedores da verdadeira doutrina. Saindo da loja, passamos à divisão em dois ritos: o de 
“Iorque” e o “Escocês”. O grau mais elevado é o 33º, que no Brasil é chamado “Grande Inspetor-geral”. 
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Para que haja um alcance maior na sociedade criou-se segmentos entre as mulheres, 
moços e moças. São eles: Estrela do Oriente - mulheres parentes de maçons; Demolay - para 
rapazes; Filhas de Jó - para moças.

As pessoas vão ascendendo de grau conforme o nível de conhecimento adquirido e 
conforme a nomeação por parte dos líderes da loja. Os 33 graus da maçonaria (segundo o Rito 
Escocês, o mesmo que domina a maçonaria inglesa, francesa e latino-americana): 

1) Aprendiz; 2) Companheiro; 3) Mestre; 4) Mestre Secreto; 5) Mestre Perfeito; 6) Secretário 
Íntimo; 7) Intendente Dos Edifícios; 8) Mestre Em Israel; 9) Eleito Dos Nove; 10) Ilustre Eleito Dos 
Quinze; 11) Sublime Cavalheiro Eleito; 12) Grão Mestre Arquiteto; 13) Real Arco; 14) Grande Eleito; 
15) Cavaleiro Do Oriente; 16) Grande Conselheiro (Príncipe De Jerusalém); 17) Cavalheiro Do 
Oriente E Do Ocidente; 18) Soberano Príncipe Rosa-Cruz; 19) Grande Pontífi ce; 20) Venerável Grão-
mestre; 21) Cavaleiro Prussiano ou Noaquita; 22) Cavaleiro Real Machado, ou Príncipe Do Líbano; 
23) Chefe Do Tabernáculo; 24) Príncipe Do Tabernáculo; 25) Cavaleiro Da Serpente De Bronze; 26) 
Escocês Trinitário ou Príncipe De Mercy; 27) Grande Comendador Do Templo; 28) Cavaleiro Do Sol 
ou Sublime Eleito Da Verdade; 29) Grande Escocês De Santo André Da Escócia, ou Grão-mestre Da 
Luz; 30) Grande Inquisitor, Cavaleiro Kadosh, ou Cavaleiro Da Águia Branca E Negra; 31) Grande 
Juiz Comendador ou Inspetor Comendador; 32) Sublime Príncipe Do Real Segredo; 33) Soberano 
Grande Inspetor-Geral. 

A iniciação na maçonaria somente se dá por meio de indicação por um maçom, no mínimo. 
Após ser indicado, o candidato deverá apresentar uma série de documentos, dentre eles, as 
certidões negativas de cartórios de protestos e de distribuidores judiciais para saber se ele é “um 
homem livre e de bons costumes”.

Seus livros ofi ciais são: Os Rituais (manual); Textos com autoridade (escritos por mestres); 
Escritos Educacionais ou fi losófi cos e a Bíblia Maçônica (edição com um selo maçônico na capa e 
com cerca de 100 páginas de ilustrações, ensinos e lendas maçônicas supostamente apoiados pela 
Bíblia). As doutrinas são chamadas Landmarks (antigas leis que regem a maçonaria universal), e 
de forma geral resumem-se a três pontos: Paternidade universal de Deus, Fraternidade Universal 
dos Homens e a crença na Imortalidade da alma. A atitude para com as demais religiões é a de 
condescendência. É uma religião ecumênica, aceitando pessoas de todas as crenças.

 
ALGUMAS DE SUAS CRENÇAS:

1. A BÍBLIA É COLOCADA EM PÉ DE IGUALDADE COM OUTROS LIVROS. 

Nogueira Filho cita em Maçonaria, religião e simbolismo, p. 32-33, que além da Bíblia, que 
é considerada um dos grandes luzeiros da Maçonaria, também o são o Alcorão, o Zenda Avesta, os 
Vedas, o Talmud e o Bhagavad Gita. 

Refutação:

2 Tm 3.16,17; 1 Ts 2.13; 2 Pe 1.19-21; 2 Co 11.3; Pv 30.4,5.

2. CHAMAM A DEUS DE G.A.D.U. (GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO). 

Esta defi nição engloba todos os conceitos de Deus sustentados por todas as religiões. 
Deus é tudo e tudo é Deus. Para a maçonaria Deus não é o Criador da natureza, mas a própria 
natureza é Deus. Ensinam que o homem que é maçom é Deus. No Livro “Grau de Aprendiz e seus 
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Mistérios” (pg.16) consta: “O Maçom, o Super-homem’, pode dizer: No princípio era Eu, Eu era com 
Deus, e EU SOU DEUS”.

Refutação: 

O homem é uma criatura de Deus (Jo 1.12; Rm 8.15,15; Mc 16.15). Deus Se revela ao homem 
(Rm 1.19,20; Sl 19.1; Jo 1; Hb 1.2; Rm 2.15; Pv 20.27; Rm 15.4; 2 Tm 3.16; Ex 3.14). Deus é reconhecido 
em uma Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não três deuses, mas um Deus em Três Pessoas 
distintas (Mt 3.16,17; 1 Co 12.4-6; 2 Co 13.14; Jd 20.21; Jo 10.30; 8.58; 1.1; At 5.3,4; 1Jo 5.20).

3. JESUS

Trata-se apenas de um fundador de religião, da mesma forma como Krishna, Maomé, 
Pitágoras, etc. Dizem que Ele pregou a mensagem da verdade única: todos somos fi lhos de Deus e 
Deus é o Pai de todos. Seu nome é eliminado nas orações (é proibido orar em Seu Nome) e leituras 
das Escrituras na loja. A discussão sobre Cristo é proibida na Loja. 

Refutação: 

Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem (Jo 1.1;14; Is 7.14; Mt 1.21-23; 1 Jo 5.20; 
At 4.12; Jo 10.30-33). Devemos orar em Seu nome (Jo 14.13,14; 1 Tm 2.5; Jo 14.6). Juramentos 
praticados pela maçonaria são condenados na Bíblia (Mt 5.34,35; Tg 5.12). Deus exige e requer do 
cristão obediência irrestrita e exclusiva a Cristo (Jo 14.15; 1 Jo 2.3; At 5.29).

4. PARA A MAÇONARIA A SALVAÇÃO É OBTIDA POR MEIO DAS OBRAS. 
 
Defendem que a redenção vem do auto aperfeiçoamento. Entendem que todos precisam 

da iluminação divina para chegar ao conhecimento (gnose). Creem na imortalidade da alma. 
Concluindo que Deus é o Pai de todos, e que assim todos somos irmãos, nada resta senão a 
salvação de toda a humanidade, rumo ao Oriente Eterno.

Refutação: 

A salvação não é por meio de obras. A fé, a esperança e a caridade da maçonaria não estão 
baseadas em Cristo e sim nas obras humanas, as quais não podem nos purifi car (Ef 2.8,9; Tt 3.5). A 
salvação é por meio do novo nascimento (Jo 3.1-16), em nome de Cristo (Jo 14.6; Rm 10.9,10), um 
ato da graça de Deus (Rm 11.6). O homem precisa se arrepender de seus pecados (Rm 3.23,24).

5. ACREDITAM QUE TODOS SÃO FILHOS DE DEUS E POR ISSO IRMÃOS.

Refutação: 

Somos criaturas de Deus e feitos fi lhos de Deus somente quando aceitamos a Cristo como 
Senhor de nossas vidas (Jo 1.12; Mc 16.15; Rm 8.15). A ideia de ser Deus é originária do diabo (Gn 
3; Is 14.12-17; Ez 28.11-19).

6. LÚCIFER É EXALTADO COMO O PORTADOR DA LUZ DA MAÇONARIA. 

“Lúcifer, o portador da Luz! Nome estranho e misterioso a dar ao Espírito das Trevas! 
Lúcifer, o Filho da Manhã! É ele que traz a Luz e que com seus esplendores intoleráveis, cega 
as almas frágeis, sensuais e mesquinhas? Não duvides!” [Albert Pike, Moral and Dogma of The 
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Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, p. 321, Décimo Nono Grau, Grande Pontífi ce; 
ênfase adicionada]. O mesmo autor diz que “para os iniciados, ele não é uma pessoa, mas uma 
força, criada para o bem, mas que pode servir para o mal. Ele é instrumento da liberdade ou livre-
arbítrio.” (Moralsand Dogma, p. 102).

Refutação: 

Lúcifer é a serpente (Gn 3.1); é o anjo caído (Lc 10.18).

7) É UMA SOCIEDADE SECRETA, QUE EXIGE JURAMENTO DE OBEDIÊNCIA A PESSOAS E 
QUE QUER O MELHORAMENTO DAS PESSOAS SEM A AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.

Refutação: 

Mt 5.16; Jo 3.19-21; 18.20-21; Ef 5.8-13; Mt 5.33-37; Ec 5.3-5; Jo 3.3,6; 1 Co 6.11; Gl 5.16-23; 
Ef 3.10; Tt 3.3-7.
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CAPÍTULO 4

ADVENTISTA DO 7° DIA

01   INTRODUÇÃO

O adventismo chegou no Brasil em 1916, na cidade de Santo André - SP. Mantêm a Casa 
Publicadora Brasileira, que publica revistas, como a Atalaia, Vida e Saúde, e outras literaturas.

02   HISTÓRICO

No início do Século XIX, Guilherme (William) Miller, pastor batista do Estado de Nova Iorque, 
dedicou-se ao estudo e a pregação da data da Segunda vinda de Cristo, tendo como base de 
cálculo o texto de Dn. 8:14, referente a purifi cação do santuário.

Calculando que cada um dos 2.300 dias da profecia de Daniel representava um ano, e tomando 
como ponto de partida para o cálculo a data do regresso de Esdras do cativeiro no ano 457 a.C. Miller, 
afi rmou em 1818 que Jesus Cristo voltaria à Terra, em pessoa, no dia 21 de março de 1840. 

Muitos doaram suas propriedades, abandonaram seus afazeres, mas, como era de se 
esperar, o tão esperado evento não ocorreu. Revisando seus cálculos, Miller concluiu que havia 
errado por um ano, e que Cristo voltaria no dia 21 de março de 1844. Ao chegar a data, Miller e 
cerca de 100 mil seguidores, sofreram nova decepção. Outra previsão Miller fez para o dia 22 de 
outubro daquele mesmo ano; novamente a previsão de Miller falhou.

Guilherme Miller confessou o seu erro em seu sistema de interpretação da profecia Bíblica, 
dizendo: “Acerca da falha da minha data, expresso francamente o meu desapontamento... Esperamos 
naquele dia a chegada pessoal de Cristo! Nunca devemos ter vergonha de confessar nossos erros 
abertamente.” 
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Depois de 1844, Hiram Edson, reinterpretou a profecia de Miller, baseado numa revelação 
que recebera, afi rmando que Cristo havia voltado e entrado no santuário celestial, e não terrestre, 
por isso não o tinham visto, e iniciara nesse santuário celestial a obra de investigação e purifi cação.

Miller não aceitou esta interpretação; ele mesmo disse:
“Não tenho confi ança algumas nas novas teorias que surgiram no movimento; isto é, que Cristo 

veio como noivo, e que a porta da graça foi fechada; e que em seguida a sétima trombeta tocou, ou que 
foi de algum modo cumprida a profecia da sua vinda.”

Dois outros grupos se uniram para apoiar as ideias de Hiram Edson. O primeiro, foi dirigido 
por Joseph Bates, que era sabatista; o segundo foi dirigido por Ellen Harmon (depois White), que 
dizia ter o dom de profecia.

Em 1860, foi organizada ofi cialmente a igreja, com o nome de Adventista do Sétimo Dia; 
tendo já recebido outros nomes como: Igreja Cristã Adventista; União da Vida e Advento; Igreja de 
Deus Adventista; Igreja Adventista Reformada; Igreja Adventista da Promessa.

03   ALGUMAS DOUTRINAS E REFUTAÇÃO

1) A GUARDA DO SÁBADO E DA LEI

Contém no certifi cado de batismo dos adventistas um Sumário de Crenças Doutrinárias, 
que diz: “O sétimo dia da semana é o eterno sinal do poder de Cristo como Criador e Redentor, sendo, 
por isso, o dia do Senhor, ou Sábado cristão, e constitui o selo do Deus vivo. Deve ser observado desde 
o pôr do sol na Sexta-feira até ao pôr do sol no Sábado.”

O adventista guarda o sábado, como lei e condição para se ter a vida eterna. O zelo do 
adventismo pelo sábado advém das visões que Ellen White teve em relação aos Dez Mandamentos.

Não existe uma passagem sequer no N.T. que enfatize a observância do sábado como 
essencial. O sábado, como um escrito de dívida, bem como toda a lei, foi cravado na cruz (Cl. 
2:14;Gl. 3:23-26; 5:4).

      
Refutação:

• Ninguém é justifi cado pela lei; o crente está liberto da lei (Rm 3:20; 4-6; Gl. 2:16; 3:2,3; 
5:1,4,6,9 Hb. 7:19; 8:6-13);

• Tiago 2.10: “Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna 
culpado de todos”.

• Cristo é o fi m da lei e dos mandamentos (Rm. 10:4; Ef. 2:15; 2Co. 3:13,14);
• A guarda do sábado é questão de consciência e não de fé (Rm. 14:5);
• O sentido moral do sábado é um dia para descanso; a parte cerimonial é um dia fi xo 

para descanso; o sentido moral não deixou de existir, somente o dia fi xo (Mt. 12:5,6; Jo. 7:21-24); 
se compreendermos diferente, veríamos Jesus como um transgressor da Lei e, portanto, não 
teríamos o pagamento de nossas dívidas por meio de Cristo.

• No Concílio em Jerusalém não houve prescrições acerca do sábado (At. 15:1-34);
• Nove dos Dez Mandamentos constam em forma de ordenanças no N.T., menos o sábado.  

Por exemplo:
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• O conceito perpétuo, defendido pelos adventistas, inclui outras coisas além do sábado 
que eles não observam: a festa da páscoa (Ex. 43:14); as purifi cações (Ex. 30:21); os festivais 
sagrados (Lv. 23:21); a festa dos tabernáculos (Lv. 23:41); a circuncisão (Gn. 17:12,13);

• Sendo o homem incapaz de cumprir a lei, veio Jesus Cristo, como enviado de Deus, para 
cumprir a lei em nosso lugar (Mt. 5:17,18).

Jesus Cristo x Lei e sábado:

• Jesus teve seu nascimento prometido segundo a Lei (Dt. 18:15);
• Nasceu sob a Lei (Gl. 4:4);
• Foi circuncidado segundo a Lei (Lc. 2:21);
• Foi apresentado no templo segundo a Lei (Lc. 2:22);
• Ofereceu sacrifício no templo segundo a Lei (Lc. 2:24);
• Foi odiado segundo a Lei (Jo. 15:25);
• Foi morto segundo a Lei (Jo. 19:7);
• Viveu, morreu e ressuscitou segundo a Lei (Lc. 24:44,46)
• Jesus Cumpriu toda a Lei; a respeito Dele se lê:
“E os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Ele lhes disse: Meu 

Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-
lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se 
igual a Deus” (Jo. 5:16-18);

• Acusado pelos judeus de violar o sábado, Jesus disse:
“...o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado; de 

sorte que o Filho do homem é Senhor do sábado” (Mc. 2:27,28)

Por que o Domingo?

Dentre outras razões pelo qual o cristão guarda o domingo como dia semanal de repouso 
para a igreja, temos:

Os Mandamentos (Ex. 20) Observância (N.T.)

1 “Não terás outros deuses diante de mim” (v. 3) “...vos converteis ao Deus vivo...” (At. 14:15)

2 “Não farás para ti imagens de escultura” (v. 4) “Filhinhos guardai-vos dos ídolos” (1Jo. 5:21)

3 “Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão” (v. 7)
“... não jureis nem pelo Céu, nem pela terra.” (Tg. 

5:12)

4 “Lembra-te  do  dia  de  sábado para o santifi car (v. 8)
Aparece apenas a exortação para que nos con-

greguemos (Hb 10.25), todavia sem especifi car dia 
da semana.

5 “Honra ao teu pai e a tua mãe” (v. 12) “Filhos, obedecei a vossos pais” (Ef. 6:1)

6 “Não matarás” (v. 13) “Não matarás” (Rm. 13:9)

7 “Não adulterarás (v. 14) “Não adulterarás” (Rm. 13:9)

8 “Não furtarás (v. 14) “Não furtarás” (Rm. 13:9)

9 “Não dirás falso testemunho” (v. 16) “Não mintais uns aos outros” (Cl. 3:9)

10 “Não cobiçarás” (v. 17) “Não cobiçarás” (Rm. 13:9)
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 • A ressurreição de Jesus aconteceu no primeiro dia da semana (Mc. 16:9);
 • Após ter ressuscitado, o Senhor Jesus manifestou-se no primeiro dia da semana: cinco 

vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte (Lc. 24:13,33-36; Jo. 20:13-19,26);
 • O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, que ocorreu no primeiro dia da 

semana – o domingo (Lv. 23:15,16,21; At. 2:1-4);
 • Os crentes da Igreja Primitiva costumavam se reunir aos domingos para celebrar a 

Santa Ceia do Senhor, pregar, e separar suas ofertas (At. 20:7; 1Co. 16:1,2);
 • A Revelação do Apocalipse foi dada a João no domingo, Dia do Senhor (Ap. 1:10);
 • O apóstolo Paulo escreveu: “Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou 

dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de 
vir; porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade 
e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal...” 
(Cl. 2:16-19).

2) O ESTADO DA ALMA APÓS A MORTE
 
O adventismo ensina que a alma dorme entre a morte e a ressurreição; ela é reduzida ao 

estado de silêncio, de inatividade, e de inteira inconsciência.

Refutação: 

Jesus ensinou a imortalidade da alma:

Contando a história do que aconteceu com um rico e Lázaro após a morte de ambos: (Lc. 
16:22-30)

-O rico no inferno, levantou os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão (v.23);
-O rico no inferno, clamou por misericórdia (v. 24);
-O rico no inferno, teve sede (v. 24);
-O rico no inferno, sentiu-se atormentado (v. 24);
-O rico no inferno, tinha seus irmãos ainda na lembrança (v. 28).
Revelando para João a abertura do quinto selo; mostrando-o “as almas daqueles que 

tinham sido mortos por causa da Palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam” 
(Ap. 6:9,10). Segundo João, no vs. 10, as almas:

-Clamavam com grande voz, 
-Inquiriram o Senhor,
-Reconheceram a soberania do Senhor,
-Lembravam de acontecimentos da terra,
-Clamavam pela vingança de Deus contra os ímpios.
Dizendo ao malfeitor crucifi cado ao Seu lado que naquele mesmo dia estariam no Paraíso 

(Lc. 23:43);
Levando alguns discípulos, a estarem com Ele no momento da transfi guração, onde, nem 

Moisés e nem Elias estavam inconscientes e silenciosos enquanto falavam com Ele (Mt. 17:1-6).

3) A ANIQUILAÇÃO TOTAL DOS ÍMPIOS
 
O Adventismo ensina que os ímpios ressuscitarão no juízo fi nal, serão condenados e 

totalmente aniquilados em seguida. Spicer, escritor adventista escreve:

“O ensino positivo da Sagrada Escritura é que o pecado e os pecadores serão exterminados para 
não mais existirem. Haverá um novo Universo limpo, quando estiver terminada a grande controvérsia 
entre Cristo e Satanás.”
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Refutação:

Inferno é lugar de castigo eterno (Mt. 25:46; 23:33);
Inferno é lugar de trevas (Mt. 22:13; 25:30);
O inferno é lugar de sofrimento eterno (Mt. 5:22,29,30; Ap. 14:10,11);
No inferno não haverá descanso (Ap. 14:11);
O inferno é eterno (Mt. 25:41,46).

A expressão “morte eterna” na Bíblia, não signifi ca aniquilamento, mas separação; morte 
tem sempre o sentido de separação. Por exemplo: morte física – separação do espírito do corpo; 
morte espiritual – separação do espírito de Deus; morte para o pecado – separação do pecado; 
morte eterna – separação eterna do espírito da comunhão com Deus.

4) A OBRA DE CRISTO OU DOUTRINA DA EXPIAÇÃO

O Adventismo ensina a doutrina da Obra de Cristo ou a Expiação de Cristo, com base no 
seguinte raciocínio:

Em 1844, Jesus começou a obra de purifi cação do santuário celestial.
O Céu é uma réplica do santuário que havia na terra, com dois compartimentos: o santo 

lugar e o santo dos santos.
No primeiro compartimento do santuário celestial, o Senhor intercedeu por 18 séculos 

(do ano 33 ao ano 1844 A.D.), em prol dos pecadores penitentes, “entretanto seus pecados 
permaneciam ainda no livro de registros.

O bode emissário: esse talvez seja o ensino que mais cause espanto na comunidade 
protestante, pois a sua interpretação de Lv 16, onde toma-se como pano de fundo o dia da expiação, 
em que o Sumo-sacerdote apanhava dois bodes, sendo um sacrifi cado e o outro confessado 
os pecados do povo sobre ele, enviando este segundo ao deserto onde morreria. Ensinam 
os adventistas que o primeiro bode é Jesus, que foi sacrifi cado pelos nossos pecados. Depois, 
Jesus como sumo-sacerdote, confessa os nossos pecados sobre Satanás, o segundo bode, que 
perambulará sobre a terra durante o milênio pagando a culpa pelos pecados e sendo fi nalmente 
exterminado, colocando Satanás como coautor da salvação juntamente com Cristo. 

Refutação: 

O ensino da Bíblia é muito claro em relação à expiação de Cristo, completa e perfeita, em 
relação à sua obra de intercessão pelos salvos e em relação a sua volta, visível e invisível. 

Cristo já fez a purifi cação dos pecados (Hb. 1:3; 9:23-28);
A obra de Jesus Cristo neste período de graça, é de intercessão e não de purifi cação (Hb. 7:25);
Cristo está assentado à destra de Deus, o que signifi ca missão consumada (Hb. 1:3; 8:1; 

10:12; 12:2);
A volta de Cristo será visível e sensível (Mt. 24; 1Ts. 4:13-5:11; 2Pd. 3).
O signifi cado do ritual é que o pecado, de maneira simbólica, foi removido de sobre a 

raça humana e levado para a região da sombra da morte (Mq 7.19). Não é subentendido que um 
sacrifício fosse apresentado ao demônio (cf. Lv 17.7).

Jesus é o Único e Sufi ciente Salvador.
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03   APÊNDICE - Adventistas, uma tentativa de voltar à sensatez

O Dr. Walter Martin, um dos grandes apologistas da fé cristã de nossos dias, fundador do 
Christian Research Institute, EUA, entre 1955 e 1956, após entrevistar vários líderes adventistas 
em sua Associação Geral, publicou um livro pela editora adventista Review and  Harald Publishing 
Association, onde se destacava o seguinte: 

1) Sabatismo: a guarda do Sábado não propicia salvação; o cristão que observa o Domingo 
não está em pecado, nem é cúmplice do papado. 

2) Ellen G. White: Seus escritos não devem ser colocados em pé de igualdade com a Bíblia. 
3) Santíssimo: Cristo entrou no lugar Santíssimo por ocasião de sua ascensão. 

Este fato exposto acima evidencia uma tentativa dos Adventistas voltarem à sensatez 
bíblica; todavia, houve sérias controvérsias no seio da IASD e os que concordavam com esses 
pontos foram forçados a sair da IASD. 

Nos dias de hoje, no adventismo mundial e também aqui no Brasil, o que permanece é uma 
posição contrária ao Question on Doctrine, nome dado ao livro do Dr. Martin. Todavia, não se pode 
negar que no meio adventista há aqueles que almejam o retorno às formulações defendidas pelo 
Question on Doctrine.
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CFAP • MÓDULO 3 • CAPÍTULO 1,2,3,4 e 5

NOME: ________________________________________________________________________DATA:________________

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM

1) Qual o signifi cado das palavras “Religião” e “Seita”?

2) Como são classifi cadas as Seitas, quanto ao seu ensino?

3) Cite três razões do crescimento das Seitas.

4) Quais eram as principais Seitas nos tempos de Jesus?

5) Quais as principais razões para estudarmos as Seitas?

6) O que é a Doutrina do Purgatório, da ICAR, e como podemos refutá-la?

7) Cite três heresias introduzidas pela ICAR no decorrer dos séculos.

8) Qual é a autoridade primeira do Islã?
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9) CQuem é Jesus para a fé islâmica?

10) A Maçonaria é uma religião? De que tipo?

11) Cite três crenças da Maçonaria, e como refutá-las.

12) Por que os Adventistas guardam o Sábado?

13) O que o Adventismo ensina acerca do estado da alma após a morte?
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CAPÍTULO 5

TESTEMUNHAS DE JEOVÁ

É difícil precisar a razão pela qual surgem movimentos como esses. Alguns autores atribuem 
ao clima de insatisfação teológica que permeava o protestantismo decadente no século 19; outros 
dizem: “...quando a igreja evangélica alavancava os grandes movimentos missionários dos dois 
séculos anteriores ao nosso, surgem quase que a um só tempo o Adventismo, o Mormonismo o 
Espiritismo e o Russelismo. Talvez a junção desses dois fatores, ou seja, a insatisfação religiosa 
nas denominações estabelecidas aliada à descentralização do poder denominacional que acontece 
em virtude da conscientização do sacerdócio universal de todos os crentes, doutrina enfatizada 
a partir da reforma. Esses fatores deram oportunidade para o surgimento de novas instituições 
verdadeiramente evangélicas, bem como outras perniciosas à fé cristã, que instigadas por Satanás 
distorcem a verdade. Entre as últimas surge a seita “Testemunhas de Jeová”.

01   HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

A história da Torre de Vigia, começa com Charles Taze Russel (1852-1916), seu fundador. 
Criado na Igreja Presbiteriana, na adolescência já demonstrava interesse pela religião. Depois de 
uma crise denominacional e doutrinária, com passagem pelo congregacionalismo,  afastou-se de 
vez do cristianismo, retornando quando manteve contato com um grupo que se auto denominava 
Segundos Adventistas, que assim como os primeiros, também marcavam a volta de Cristo para 
determinada data. 

Russel liderou este grupo, juntamente com N.H. Barbour, que dirigia um outro grupo 
dissidente dos Adventistas. Juntos, em Rochester, Nova York, publicaram revistas e livros que 
expunham a visão que o milênio começara em 1874. Separaram-se em 1879, devido a uma 
divergência teológica concernente à expiação de Cristo. À partir daí, Russel dá início à Sociedade 
Torre de Vigia de Sião.
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O crescimento foi rápido e em 1880 já contava com cerca de trinta congregações 
estabelecidas em sete estados americanos. Após ter a sua sede em várias outras localidades 
no solo americano, em 1908 Russel transferiu a sede da sociedade para o Brooklyn, em Nova 
York. Nessa época foi processado por vender uma semente de trigo, dizendo ter a capacidade de 
crescer cinco vezes mais do que qualquer outro tipo oferecido no mercado. O governo investigou 
o trigo e descobriu que era, na verdade, de uma qualidade bem inferior aos demais. Também, 
ao processar um pastor batista que o acusava de ser um enganador por dizer-se conhecedor 
de línguas bíblicas, Russel acabou desmoralizado perante o tribunal quando não conseguiu nem 
mesmo citar o alfabeto grego.

Após a morte de Russel quem assumiu a liderança do grupo foi o Juiz Joseph Franklin 
Rutherford (1869-1942) que, em 1917, na ocasião do processo do pastor batista, foi o advogado de 
Russel. Sob sua liderança a Sociedade Torre de Vigia, introduziu mudanças e inovações não ensinadas 
por Russel. Disse então que a mensagem central da Bíblia era a vindicação do nome de Jeová. 

A era Rutheford terminou em 13 de janeiro de 1942 com a sua morte. Ele se destacou por 
suas habilidades administrativas e o volume de seus escritos, que superou o do seu predecessor. 

O terceiro presidente das Testemunhas de Jeová foi Nathan Homer Knorr (1905-1977). Este 
esforçou-se para mudar a imagem negativa da Sociedade, ao adotar métodos mais democráticos 
e didáticos, sem todavia comprometer as doutrinas da seita. O grande aumento das literaturas 
impressas aconteceu sobre sua presidência. Sob sua liderança a sociedade experimentou o seu 
crescimento mais expressivo até então, com 129 mil membros em 1942 e com mais de 410 mil 
em 1971. Knorr morreu em 1977 e foi sucedido por Frederick W. Franz, falecido aos 98 anos de 
idade em 1992. 

Suas congregações locais são chamadas Salão do Reino, e estão espalhadas por cidades de 
todo o mundo. No Brasil somam 700 mil membros. No mundo já são aproximadamente 6,5 milhões.

02   DOUTRINAS E REFUTAÇÕES

1) A BÍBLIA NÃO É A ÚNICA REGRA DE FÉ E PRÁTICA

Embora digam que as Sagradas Escrituras são o padrão pelo qual todas as religiões são 
julgadas, veremos que negam isto completamente em seus próprios ensinos:

“Pode qualquer pessoa obter estas verdades da Bíblia, apenas por lê-la e meditar no seu 
signifi cado? Não, a Bíblia mostra que obter este entendimento e apreciação das suas páginas requer a 
ajuda duma “organização cristã visível”

Além dessa afi rmação, A Tradução Novo Mundo da Torre de Vigia, introduz modifi cações 
importantes das traduções convencionais da Bíblia, em várias passagens que apoiam sua teologia.  

Exemplo: em Fp 2.6 onde a divindade de Cristo é atestada, a Tradução Novo Mundo, 
traduz: “O qual, embora existisse em forma de Deus, não deu consideração a uma usurpação, a 
saber, que devesse ser igual a Deus. Fica claro, nos demais escritos das testemunhas de Jeová, 
que quanto a necessidade de uma organização cristã visível, consideram-se como os únicos 
detentores da verdade, consequentemente, negam a sufi ciência de Cristo para a salvação, bem 
como estabelecem um segundo meio pelo qual alguém poderá vir a participar do Reino dos Céus, 
atitude esta que a Bíblia condena. 
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Refutação:

“Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus 
Cristo.” (I Co 3.11).

Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes 
necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as 
coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou.” ( I Jo 2.27)

“Não ultrapasseis o que está escrito” (I Co 4.6).
“Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fi m de que, pela 

paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança” (Rm 15.4)
“...se alguém lhe fi zer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os fl agelos escritos 

neste livro” (Ap. 22.18).

2) JESUS CRISTO NÃO É DEUS

Para afi rmarem que Cristo não é coeterno com o Pai, traduzem Colossenses 1.16: “Nele 
foram criadas todas as [outras] coisas que há nos céus e na terra (...) todas as [outras] coisas 
foram criadas por ele e para ele”. Com isso afi rmam que Cristo teve um início, todavia, o texto 
grego e nenhuma outra tradução da Bíblia fazem isso.

Se Jesus não é Deus, adorá-lo é pecado: “No decorrer de alguns anos fi zeram-se, também, 
parte da nova religião outros ensinos pagãos, tais como a adoração de mãe e Filho, e natal...” e 
“não conclua erroneamente que os cristãos devem adorar a Cristo; não foi isto o que lhes ensinou. 
Deveras, ele é um Deus, poderoso, mas não adorou a si mesmo, nem ensinou que seus discípulos 
deviam adorá-lo” (grifo nosso).                                                                

Refutação: adorar a Cristo é adorar a Deus. 

“...e todos os anjos de Deus o adorem” (Hb 1.6).
“Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra”(Fp 2.10).
“...os onze discípulos...quando o viram, o adoraram...”(Mt 28.17).
“Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo” (Lc 24.52).
E mais: Mt 20.20; 2.2,11; 8.2; 9.18; 14.33; 15.25, 28.9; Ap. 5.13-14.

3) É UM DEUS E NÃO DEUS. 

A fi m de respaldarem essa afi rmativa, traduzem o texto de João 1.1 assim: “No princípio era 
a palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo era [um] Deus” Dizem haver regras gramaticais 
gregas que lhes permitem a inserção do artigo indefi nido “um”; com isso creem anular a utilização 
deste texto na defesa da doutrina da divindade de Jesus Cristo.

Refutação:

A inconsistência das Testemunhas de Jeová: O contexto, a gramática e o uso exige que o 
sujeito Deus e o predicado do Verbo sejam unidos pelo tempo verbal “era”. Quando questionam a 
divindade de Jesus através da inserção do artigo indefi nido, são inconsistentes em suas regras de 
interpretação e tradução, pois afi rmam a todo instante que eles são os únicos monoteístas, pois 
creem só em Jeová e não em três deuses como fazem os cristãos. Logo, negam o que afi rmam, 
pois dizem que Jesus é Um Deus.
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A Bíblia afi rma que Jesus é Deus. Além dos textos acima que mostram a adoração de Jesus 
porque ele é Deus, a Bíblia diz: “No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era 
Deus” (Jo 1.1). “...aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande 
Deus e Salvador Cristo Jesus...”. A Tradução Novo Mundo diz: “do grande Deus e [do] Salvador 
de nós, Cristo Jesus...”, todavia, não há nenhuma razão para a inclusão deste “do, pois é uma 
passagem de tradução clara e sem nenhuma complicação. 

3) JESUS CRISTO NÃO RESSUSCITOU CORPORALMENTE COMO HOMEM E ESTÁ MORTO 
ETERNAMENTE.

Afi rmam: “Assim o Rei Cristo Jesus foi morto na carne e ressuscitado como invisível criatura 
espiritual”. (Seja Deus Verdadeiro, p. 121). “Durante quarenta dias depois disso materializou-
se, como anjos antes dele o fi zeram, a fi m de mostrar-se vivo aos seus discípulos como suas 
testemunhas” (“SDV”, pp. 42 e 43). “O homem Jesus está morto, morto para sempre” (“Studies in 
Scriptures”, p. 113). “O corpo, em que Jesus foi visto ascender em direção ao céu, não foi o corpo 
pregado no madeiro. Foi o corpo que ele tinha materializado para a ocasião, a fi m de aparecer aos 
seus discípulos” (“A Verdade Vos Tornará Livres”), p. 298.

Refutação: 

“Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verifi cai, porque 
um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho” (Lc 24.39)

“Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim 
o Filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra”. (Mt 12.40)

“Jesus lhes respondeu: destrui este santuário, e em três dias o reconstruirei...ele, porém, se 
referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-
se os seus discípulos de que ele dissera isto...” (Jo 2.19, 21-22)

 
4) JESUS JÁ VEIO INVISIVELMENTE EM 1918

“Eles dormiram no túmulo até a primeira ressurreição na ocasião da vinda de Cristo Jesus 
no tempo de Jeová em 1918...”

 (“Seja Deus Verdadeiro”, pág. 273).

“Na primavera de 1918 veio como mensageiro de Jeová ao templo e começou o juízo 
primeiro na “casa de Deus” e depois das nações deste mundo” (“SDV, p.284).

“...a sua volta no poder do Reino é invisível ao homem na terra” 
(Estas Boas Novas do Reino, p. 19)

Como a teologia das Testemunhas de Jeová fundamenta-se principalmente em sua doutrina 
do reino vindouro de Deus, afi rmaram no passado que este governo chegaria com a destruição dos 
presentes governos da Terra em 1914, fi ndando o “tempo dos gentios”, que para os proponentes 
desta seita é o período compreendido entre a conquista de Nabucodosor sobre Jerusalém (607 
a.C) até 1914, quando ocorreu uma guerra celestial entre Cristo (também chamado de Arcanjo 
Miguel) e Satanás. Com a derrota de Satanás, Jesus assumiu o governo no Céu como Rei dos reis; 
logo, não foi o seu retorno físico na terra, mas sim a sua manifestação como Rei no Céu. 

Em 1918, segundo a Torre de Vigia, cumpriu-se outra importante profecia, a vinda de Cristo 
ao Templo de Deus a fi m de purifi cá-lo, baseado em Ml 3.1. Todavia, sabemos que Jesus purifi cou 
o Templo como está relatado em Mt 21.12,13. As Testemunham de Jeová, entretanto, argumentam 
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que aquele foi um cumprimento parcial, que a profecia completou-se em 1918.

Vemos que afi rmativas como essas feitas pelas Testemunhas de Jeová, demonstram 
tentativas desesperadas de justifi car as suas profecias que marcavam o fi m dos tempos, bem 
como a vinda de Jesus. Todavia, a Sociedade Torre de Vigia é um movimento que condena-se a si 
próprio nas páginas de sua literatura que foi distribuída em todo o século 20, dizendo: 

Os três elementos essenciais para se confi rmar as credenciais do profeta verdadeiro, 
conforme fornecidos por Moisés, eram: o profeta verdadeiro falaria em nome de Jeová; as coisas 
preditas ocorreriam (Dt 18.20-22); e o seu profetizar tinha de promover a adoração verdadeira, 
estando em harmonia com a palavra e os mandamentos revelados de Deus. (O Estudo Perspicaz 
das Escrituras [1992]).

Refutação: 

Ninguém sabe quando virá.
“Então se alguém vos disser: eis aqui o Cristo! Ou: hei-lo ali! Não acrediteis” (Mt 24.23)
Todos verão quando vier.
“Vede que vo-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto!, não 

saiais. Ou: Ei-lo no interior da casa! Não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente 
e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do “Filho do Homem.” (Mt 24.25-27).

5) JESUS CRISTO ERA E É O ARCANJO MIGUEL - JESUS CRISTO FOI CRIADO, E NÃO 
GERADO DE DEUS

“Sendo o Filho Unigênito de Deus... o verbo seria um príncipe entre todas as criaturas. 
Neste cargo tinha outro nome no céu, nome que é Miguel... Todas as principalidades que foram 
criadas no invisível reino espiritual Miguel era um dos Príncipes...” (“A Verdade que conduz a Vida 
Eterna”, p. 49, 50)

Refutação: Jesus Cristo não é anjo (criado), mas Deus (gerado).

“No princípio era o Verbo, e o verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.” (Jo 1.1).
“Pois a qual dos Anjos disse jamais: Tu és meu fi lho, eu hoje te gerei?...Eu lhe serei Pai, e 

ele me será Filho?...E todos os anjos de Deus o adorem.” (Hb 1.5-6).

6) O ESPÍRITO SANTO NÃO É PESSOA E NEM É DEUS - A TRINDADE É DOUTRINA 
DIABÓLICA

“O Santo espírito... não é uma pessoa ou ser vivente e nenhuma escritura autoriza tal 
conclusão” (Reconciliation, pág. 114).

“...o espírito santo é a força ativa de Deus” (“Seja Deus Verdadeiro”, pág. 88).

Refutação: O Espírito é uma Pessoa divina

O Espírito é Deus:
São-lhe dados nomes divinos: Êx 17.7 (compare Hb 3.7-9). At 5.3,4; 1 Co 3.16; 2 Tm 3.16; 2 Pe 1.21. 
São-lhe atribuídas perfeições divinas, como onipresença, Sl 139.7-10, onisciência, Is 40.13,14 

(compare com Rm 11.34); 1 Co 2.10,11, onipotência, 1 Co 12.11; Rm 15.19, e eternidade, Hb 9.14.
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Realiza obras divinas, como a criação, Gn 1.2; renovação providencial, Sl 104.30, 
regeneração, Jo 3.5,6; Tt 3.5, e a ressurreição dos mortos, Rm 8.11.

É-lhe prestado honra divina, Mt 28.19; Rm 9.1; 2 Co 13.13.

A personalidade do Espírito: 
Na Igreja Primitiva, a personalidade do Espírito foi negada pelos monarquistas e 

pneumatomaquianos, nos dias da Reforma pelos socinianos, nos dias mais recentes temos, 
Schleimacher, Rtschl, bem como os unitários atuais, dos quais as Testemunhas de Jeová 
engrossam as fi leiras, embora sejam inconsistentes no seu unitarianismo, como já vimos. Nos 
dias de hoje o argumento que sustenta estes unitários é que as passagens que parecem implicar 
personalidade ao Espírito, simplesmente são personifi cações dessa força. O problema é que essa 
explicação destrói o sentido de algumas dessas passagens, como por exemplo, Mt 28.19; Jo 14.26; 
16.7-11; Rm 8.26. 

São-lhe atribuídas características de pessoa, como: 
Inteligência: Jo 14.26
Vontade: At 16.7; 1 Co 12.11.
Sentimentos: Is 63.10; Ef 4.30.
É possível mentir ao Espírito: Atos 5.3.

7) NÃO EXISTE INFERNO

Não existe inferno eterno ou um estado de condenação eterna. Ou seja, aquele que não se 
arrepender sofrerá a morte eterna. Como a Igreja Mundial de Deus e os Adventistas do Sétimo Dia, 
os TJ’s são proponentes do Aniquilacionismo. Suas conclusões, assim como os Adventistas, partem 
do pressuposto de que a palavra hebraica Sheol, traduzida como “inferno” signifi ca literalmente 
“a sepultura”; e que a palavra grega “geena” signifi ca destruição eterna” e não tormento eterno, 
quando usado em passagens como Mateus 5.22; 16.18; 18.9; Mc 9.45. Outro argumento é que 
o vocábulo grego hades (Mt 11.23; 16.18; Lc 10.15; At 2.27; etc.), assim como Sheol signifi ca 
“sepultura”. Logo, para os TJ’s a ideia de “destruição” descrita na Bíblia é de “aniquilamento”.

Refutação:

Embora os termos Sheol e Hades refi ram-se a “sepultura”, e geena signifi que “destruição 
fi nal”, o contexto no qual tais vocábulos aparecem exige que “morte” seja entendida não como 
mera extinção, mas separação. Por exemplo, uma garrafa de vidro pode ser destruída (quebrada 
em cacos) sem que seja aniquilada. A condenação eterna para o não crente signifi ca a completa e 
total separação de Deus para sempre (Ap. 14.10,11).

A morte eterna signifi ca tormento eterno para o não crente e para Satanás e seus demônios. 
Este é um ensino claro na Bíblia: Mt 8.11-12; Mc 9.42-48; Lc 13. 24-28; 2 Pe 2.17; Jd 13; Ap. 19.20; 20.10.

8) A ALMA E O CORPO SÃO A MESMA COISA.

As TJ’s afi rmam que o ser humano é formado de “corpo” e “fôlego” (alma, a qual não é 
eterna ou imortal como o Cristianismo ensina). Essa doutrina anda de mãos dadas com a Doutrina 
do Aniquilacionismo, e complementa esta. No livro Poderá viver para sempre no paraíso na terra, 
a sociedade argumenta que a fonte do engano e do erro que a alma é imortal surgiu da sedução de 
Satanás no Jardim do Éden, quando disse à mulher: “Certamente não morrerás” (Gn 3.4). 

Para as TJ’s a salvação consiste em crer na mensagem de Jesus e ser obediente às leis de 
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Jeová pelos quais viverão. Mas o céu é só para os 144.000; estes poderão “nascer de novo”, terão 
acesso ao espaço celestial, viverão em um corpo espiritual e reinarão eternamente. Os demais 
adeptos são as “outras ovelhas” de Jeová, não “nascerão de novo”, terão uma existência corpórea, 
meramente terrena. Portanto, a negação da imortalidade da alma está muito mais ligada aos não 
crentes dos que aos crentes.  

Refutação:

A alma criada por Deus é imortal. 
De acordo com Gn 1.26, a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Diz 

a Bíblia que só Deus tem a imortalidade (I Tm 6.16). Quando a Bíblia diz isto, ela está dizendo 
que só em Deus há imortalidade como qualidade essencial, ou seja, Ele a tem em Si e de Si 
próprio, ao passo que a imortalidade do homem é uma dádiva, é derivada de Deus. Vemos na 
Bíblia a imortalidade da alma como uma dádiva a se cumprir no futuro (1 Co 15.53,54; 1 Pe 1.4). Há 
evidências bíblicas que atestam a existência da consciência eterna ou espiritual imediatamente 
após a morte e a separação da alma do corpo, bem como a junção futura destes dois elementos. 
(Ec 12.7; 1 Co 15.35-57; 2 Co 5.1-9; Fp 1.21-26; Ap. 6.9-10, 20.4; 1 Ts 4.14-17).

Pergunte as TJ’s o que signifi ca inferno e alma em Pv 23.14. 
Se eles responderem que alma é o corpo (como creem), eles estariam afi rmando que a 

criança não morreria. Se responderem que a alma é o espírito do homem, concordariam conosco. 
Quanto ao inferno, se responderem que é a sepultura, estariam afi rmando que a criança que 
apanha não iria jamais para a sepultura, ou seja, não morreria. Se disserem que inferno é o que 
entendemos por inferno mesmo, estariam do nosso lado e teríamos uma oportunidade para 
mostrar-lhes quão frágil é sua compreensão bíblica. Se mesmo assim disserem que é inferno 
mas não um sofrimento eterno, apresentaríamos Mc 9. 47-48 e a discussão teria fi m, pelo menos 
nesse ponto.

Combatendo a afi rmativa que a alma morre. 
Para respaldarem o aniquilamento da alma, citam Ezequiel 18.20: A alma que pecar essa 

morrerá”. Você deve perguntar-lhes: 
-Por que é que assassinos e adúlteros e outros pecadores não morrem pelos pecados 

que cometem? Ficarão sem resposta, pois não admitem que a morte em questão é a morte 
espiritual da forma que cremos. Se disserem que vão morrer um dia, deixariam essa passagem 
sem propósito, pois todos um dia irão morrer. Logo, essa morte instantânea é da alma, como a de 
Adão que morreu espiritualmente ao pecar (Ef 2.1; Rm 5.12, 7.9-13).

 9) O CÉU É SÓ PARA 144.000. 

Segundo as TJ’s, o resgate de Cristo e a oferta da salvação de Jeová se estende a dois 
grupos distintos de pessoas. Primeiro, a um grupo chamado de congregação celestial ou exclusiva, 
composta de 144.000 pessoas, de acordo com Apocalipse 7.4 e 14.3-4. Segundo, que além destes 
citados, que são a noiva de Cristo, deve-se incluir outras pessoas, que também são salvos mas 
que são destinados a habitar na terra. “Somente os que obedecem aos requisitos específi cos 
e participam dos sacrifícios e sofrimentos semelhantes aos de Cristo, formarão essa classe 
exclusiva também chamada de “o pequeno rebanho”.

Refutação: 

A Soteriologia Cristã não faz distinção entre uma classe celestial e uma terrena de salvos: 
Todos os cristãos recebem o perdão conquistado pelo sacrifício de Cristo (Jo 3.16). Não há nenhuma 
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evidência bíblica sobre a possibilidade de termos um lugar privilegiado diante de Deus através dos 
nossos méritos ou de nossas obras (Rm 3.24; Ef 2.8-9). Todos os crentes um dia estarão diante de 
Deus, no céu (lugar da habitação de Deus) (Fp 2.9-11; I Ts 4.17-18).

Segundo a interpretação reformada, esses 144.000 representam a totalidade da Igreja 
militante, tanto da antiga como da nova dispensações.

A Bíblia diz em Apocalipse 21.2 que a cidade santa desce do Céu, preparada como uma 
noiva adornada para seu esposo (implicando que terra e céu agora se tornam um). As Testemunhas 
de Jeová, em desafi o às Escrituras, desejam manter a noiva de Cristo (para eles os 144.000) 
eternamente no céu, e os demais adeptos na terra.

Basta uma boa leitura nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse para concluir que não haverá 
distinção do lugar em que está a cidade e o local onde os que se benefi ciam dela e da Glória do 
Senhor.

Se as TJ’s querem adotar uma interpretação literalista quanto aos 144.000 eles devem 
também admitir que, dentre estes, só poderiam ser inclusos os homens, solteiros, e celibatários, 
pois o texto diz que o caráter de distinção destes 144.000 é que “são estes os que não se macularam 
com mulheres, porque são castos” (Ap. 14.4).

 10) A TRANSFUSÃO DE SANGUE É PECADO.

“O paciente no hospital pode ser alimentado por via oral através do nariz ou pelas veias...
Portanto, o enfermeiro que aplica a transfusão ao paciente, alimenta-o de sangue  através das veias. 
Isto é o que foi proibido por Deus, não importa qual o método. ” (“A Sentinela” de 15/07/1959, p. 446).

Refutação:

“Não é o que entra pela boca o que contamina o homem”(Mt 15.11).
“Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida...” (Cl 2.16).
“Carne porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis” (Gn 2.4; Lv 7.26, 27; 17. 

10-12,14; Dt 12.16, 23; 15.23; Ez 33.25).
“...gordura nenhuma nem sangue jamais comereis” (Lv 3.17; 7.23). “...o que comer será 

eliminado” (Lv 17.14). “Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo” (Lv 7.27 
e I Sm 14.32-34). 

Se querem observar a proibição do sangue, porque não observam as demais proibições 
judaicas? Como a da gordura e do apedrejamento dos transgressores. 

Mas, em Atos 15.22-29, diz que os novos convertidos dentre os gentios deveriam abster-
se “das coisas sacrifi cadas a ídolos, bem como do sangue...”, portanto, esse mandamento não 
estaria sendo revalidado nessa passagem para todos os cristãos daí em diante, e com isso as 
TJ’s estariam certos? Não, porque a Bíblia diz: “Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e 
bebida...” (Cl 2.16).

O contexto da passagem de Atos é o mesmo descrito em Rm 14.1-23, ou seja, a orientação 
para que não comesse era devido ao escândalo provocado no irmão; para que esse não se 
enfraquecesse não deveriam comer. Portanto, é uma orientação que visava acima de tudo uma 
convivência pacífi ca entre cristãos judeus e cristãos gentios. Não é a “reedição” de leis cerimoniais 
que já encontraram pleno cumprimento na obra de Jesus Cristo. Como está muito claro em dois 
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versículos desse capítulo:

“Quem come não despreze o que não come; e o que não come não julgue o que come; 
porque Deus o acolheu,” e “Se, por causa de comida, o teu irmão se entristece, já não andas 
segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem 
Cristo morreu...” (Rm 14. 3 e 15).

11) O COMÉRCIO, A IGREJA E O GOVERNO SÃO OBRAS DO DIABO.

“ Na terra ele (Satanás) organizou os homens em sistemas religiosos. Então organizou 
o poder comercial e suportou-o com um arranjo militar, e então uma organização política” 
(“Prophecy”, p. 126.)

“A atividade de pregação das testemunhas de Jeová, como ministros, outorga-lhes o direito 
de reclamar isenção do serviço militar nas forças armadas das nações onde vivem” (“Seja Deus 
Verdadeiro”, p. 228)

Refutação: 

O Comércio não é do Diabo. 
“...o que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça...” (Ez 7.12).
“...Negociai até que eu volte...” (Lc 19.13).
“...habitai e negociai nela...” (Gn 34.10).
Ver ainda: (Tg 4.13; Dt 25.13-16; Lc 9.15; Mt 13.45-46; I Co 10.25; Gn 23.16).

A Igreja é não é do Diabo.
“...não abandonemos a nossa própria congregação...” (Hb 10.25).
“... dizei-o à Igreja...” (Mt 18.17).
“...e sobreveio grande temor à toda a igreja...” (At 5.11).
Ver ainda: At 8.1, 3; 9.31; 11.22, 26; Rm 16.16 I Co 1.2

O Governo não é do Diabo. 
“...honrai ao rei...” (I Pe 2.17).
“...Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do senhor; quer seja ao rei, como 

soberano; quer às autoridades como enviados por ele...” (I Pe 2.13.-14).
“...daí, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus” (Mt 22.21).
Ver ainda: (Rm 13.1; Dt 17.15; I Sm 8.11-22, 10.25).

02   TRATANDO COM AS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ À PORTA

O Rev. C. Van Dam, pergunta se o imperativo descrito em II João 10 e 11: “Se alguém vem 
ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, 
porquanto, aquele que lhe dá as boas vindas faz-se cúmplice das suas obras más”, daria-nos o 
direito de bater-lhes a porta “na cara”. Então, C. Van Dam considera que no tempo de João receber 
uma pessoa em sua casa signifi cava que você exercia hospitalidade, que lhe daria comida e, se 
necessário, alojamento. Dessa forma se provia aos mestres e pregadores daquela época, ou seja, 
eram mantidos pelas pessoas que visitavam, onde fossem os lugares estavam abertos para eles. 
O que o apóstolo está dizendo é que não devia dar este tipo de acolhida aos que não trazem 
a mensagem do Evangelho. Logo, aprendemos com este texto que não devemos dar as boas 
vindas em nossas casas para ajudar em sua causa, nem sequer desejar que tenham êxito no seu 
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propósito. II Jo 10 e 11 não signifi ca necessariamente que lhes cerremos a porta “na cara”. E, se 
assim o fi zermos sempre, a Testemunha de Jeová, estará radiante de alegria, se sentirá feliz, pois 
a palavra de seus líderes de que sofreriam perseguições pelos da igreja (que é invenção do diabo), 
se cumpriu sobre sua vida.

Não signifi ca também que devemos sempre falar com eles. Poderemos detectar que não é 
o momento de recebe-los, por não estarmos preparados ou uma outra razão, mas devemos levar 
em conta que quando uma testemunha de Jeová chega à nossa porta, ali está uma oportunidade 
para que mostremos que somos luz do mundo. Ali chegou uma pessoa que é escrava da organização 
Watch Tower (O Atalaia). Alguém que não sabe o que é ter a paz em Jesus Cristo. 

Devemos preocuparmo-nos com suas almas, contudo, com alguns cuidados:

1) Não discutir. Chegam com perguntas prontas como: “Está você preocupado com o que 
está sucedendo hoje em dia? Está preparado para este fi m? Discutir com uma Testemunha 
de Jeová em seus termos é perder tempo pois o encaminhamento da conversa é deliberado 
e planejado de antemão. Não responda nada, ouça apenas, mantenha a calma, até terminar 
ele terminar a sua palestra.

2) Mostre para ele de uma forma ou de outra o que é ter um salvador vivo. Declaremos 
nossa fé de maneira simples e clara. Falemos do gozo que temos em Nosso Senhor. Como 
poderá questionar sua fé quando você diz que Jesus satisfaz todas as necessidades de sua 
vida? Segundo um ex-Testemunha de Jeová, aqueles que tiveram um testemunho simples 
e pessoal de sua fé em Cristo, foram os que lhe causaram a maior impressão. 

3) Se ele voltar a sua casa com textos prontos, peça licença para buscar a sua Bíblia e o 
convide para estudarem passagens à luz do seu contexto. A cuidadosa investigação das 
Escrituras o coloca em uma situação muito difícil. Mostre quanto você reverencia e estima 
a Bíblia.

4) Há um limite para conversar com um herege. Se ele voltar uma terceira vez, sem 
mudança em seus pressupostos, aplique Tito 3.10. Se acha que pode trabalhar com ele, 
pois já sente algumas de suas estruturas “minadas”, trabalhe com ele, mas lembre-se 
que isto requer muito mais preparação, é um empreendimento que deve ser assistido por 
muita oração, leitura da Bíblia e conhecimento de seus pressupostos doutrinários.
 
5) Não aceite nunca a sua literatura. Pois julgam ser ela a Palavra de Deus.

6) Trate apenas dos erros fundamentais. Senão, gastará a maior parte do seu tempo 
escutando seus “textos prova”, nos temas que têm mais apreciação.

7) Use os argumentos bíblicos mais fortes contra suas heresias. Enfatize o texto até que 
reconheçam o seu raciocínio e digam isso com seus lábios. Não permita que recorram a 
outro tema ou texto até que esse reconhecimento aconteça.
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CAPÍTULO 6

MORMONISMO

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias foi fundada em 1830. Apesar de ser 
apresentada desta forma e de usarem terminologias cristãs, o mormonismo é uma seita não cristã. 
O fundador do mormonismo foi o americano Joseph Smith Jr., que nasceu em 23 de dezembro de 
1805, em Sharon, Estado de Vermont, EUA.

 
Com o passar dos tempos a maioria dos membros da sua família uniram-se à Igreja 

Presbiteriana, menos o jovem Joseph Smith. Seu argumento recaia na indagação de qual seria a 
denominação verdadeira.

01   HISTÓRICO

Os mórmons ensinam que o verdadeiro evangelho desapareceu logo depois do período 
apostólico. Pregam que todas as igrejas tornaram-se falsas e que não tinham autoridade dada por 
Deus. Isso baseado no próprio testemunho de Smith em seu livro Pérolas de Grande Valor, onde 
relatou uma suposta visão onde o mensageiro que lhe apareceu proibiu-lhe de unir-se a igrejas 
apostatas, já que na ocasião a sua grande dúvida era qual seria a Igreja verdadeira. O interessante 
é que esse livro teve duas edições e são contraditórias entre si. Todos os cristãos professos 
passaram a ser corruptos, falsos e apóstatas. Então, Deus restaurou o verdadeiro evangelho e sua 
autoridade original mediante Joseph Smith. 

Por ser um tanto contraditória a história do mormonismo, iremos apresentá-la com suas 
respectivas contradições, como segue:
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02   PRIMEIRA VISÃO DE JOSEPH SMITH

Se Joseph Smith foi um verdadeiro profeta de Deus, a sua primeira pisão devia ser clara 
e indiscutível. 

1820 OU 1823?

Eis algumas declarações das próprias fontes mórmons quanto a Primeira Visão que Smith 
disse ter recebido:

David O. Mckay, apóstolo e líder mórmon declarou: “A aparição do Pai e do Filho a Joseph 
Smith é o fundamento desta igreja.”  John A. Widtsoe, apóstolo mórmon disse: “A Primeira Visão de 
1820 é de importância vital à história de Joseph Smith. Sobre sua realidade descansam a verdade 
e o valor de seu trabalho subsequente.”     

Se a primeira pisão for o fundamento sobre o qual se fi rma o mormonismo, obviamente, 
a integridade de Smith e a verdade do mormonismo estão em jogo, devido a enorme contradição 
entre os mórmons.

A posição atual da igreja mórmon é que Smith teve uma visão em 1820, com 14 anos de 
idade, que é assim resumida: 

“Na manhã de um dia lindo e claro, nos primeiros dias da primavera de 1820, Smith 
tinha ido aos bosques orar a fi m de saber qual de todas as seitas era a verdadeira. Enquanto 
orava viu dois personagens pairando acima dele no ar, os quais ele os identifi cou como o Pai 
e o Filho. Um dos personagens apontou ao outro e disse: “Este é o meu Filho Amado. Ouve-o”. 
Então um dos personagens, ao qual Joseph Smith o identifi cou como o Pai, disse-lhe que todas 
as igrejas estão erradas; “que todos os seus credos eram uma abominação; que seus adeptos 
eram corruptos.” 

Não é mencionada esta visão nos registros mais antigos da igreja mórmon. O periódico 
Improvement Era (Era da melhoria), afi rma que o relato ofi cial da primeira visão de Smith e das 
visitas do anjo Moroni foi publicado pela primeira vez em Times and Seasons (Tempos e Estações) 
em 1842. Ou seja, 22 anos depois do suposto evento ter acontecido. Mesmo assim, a primeira 
visão é tida como o fundamento da igreja mórmon, que teve o seu início em 6 de abril de 1830, ano 
também da publicação do Livro de Mórmon.

Se a primeira pisão é o fundamento da igreja, por que Smith não a relatou ofi cialmente 
antes de 1842?

Estranha-se que o primeiro historiador mórmon, Oliver Cowdery (Doutrinas e Salvação, p. 
201), sendo ele também uma das três “testemunhas” principais do Livro de Mórmon, não tenha se 
referido à primeira visão. Earl E. Olsen, bibliotecário mórmon, disse: “Nos registros que temos em 
arquivo dos escritos de Oliver Cowdery e John Whitmer (uma das oito testemunhas do Livro de 
Mórmon), não encontramos referência à Primeira Visão.” 

Na verdade, os primeiros relatos da igreja mórmon referente à primeira visão de Smith 
diziam que ele tinha 17 anos e não 14.

Orville Spencer, preeminente mórmon do começo da igreja, escreveu em 1842, dizendo: 
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“Joseph Smith ao ter as primeiras manifestações dos grandes desígnios, não estava longe da 
idade de 17 anos.” 

Esta declaração está de acordo com a idade de Smith, 17 anos em 1823, neste período 
houve um reavivamento em Palmyra e no estado de Nova Iorque. O livro Messenger and Advocate, 
assim descreve o acontecimento:

“... ele continuava a clamar ao Senhor em secreto por uma manifestação plena da 
aprovação divina e, para ele, a informação de grande importância, se um Ser Supremo existia, que 
tivesse a certeza de ser aceito por ele... Na noite de 21 de setembro de 1823, nosso irmão, antes 
de ir para o quarto, tinha a mente completamente envolvida com o assunto que por tanto tempo 
o havia agitado - seu coração fazia oração fervorosa... Enquanto continuava orando por uma 
manifestação, de alguma maneira, de que seus pecados haviam sido perdoados, esforçando-se 
para exercitar a fé nas Escrituras, de repente uma lua como a do dia, só que uma aparência e 
brilho mais puros e gloriosos, invadiu o quarto... e num momento um personagem apareceu 
perante ele...ouvi-o declarar ser o mensageiro enviado por mandamento do Senhor, para 
entregar uma mensagem especial e testemunhar-lhe que seus pecados estavam perdoados.” 

Esta é uma fonte e relato ofi cial mórmon, admitindo que Joseph Smith, com 17 anos de 
idade em 1823, nem mesmo sabia se existia ou não um Ser Supremo, embora mórmons posteriores 
cheguem a afi rmar que ele teve uma visão do Pai e do Filho, em 1820, aos 14 anos de idade.

Como já vimos o líder e apóstolo mórmon David O. Mckay declarou que a Primeira Visão de 
Smith aos 14 anos de idade era o fundamento da Igreja mórmon. Porém, Smith nem mesmo sabia 
da existência de um Ser Supremo, em 1823, com 17 anos de idade.

03   CONTEÚDO DA VISÃO

Outra discrepância de muitas fontes mórmons refere-se à quem apareceu a J. Smith na 
Primeira Visão.

O PAI E O FILHO OU ANJOS?

No Deseret News de 29 de maio de 1852, apresenta Smith dizendo: “Recebi a primeira 
visitação dos anjos quando tinha cerca de 14 anos de idade”.

Disse o apóstolo mórmon Orson Pratt: “Logo um indivíduo obscuro, um jovem, levantou-se, 
e no meio de toda a cristandade, proclamou as novas espantosas de que Deus lhe havia enviado, 
através de um anjo... isto ocorreu antes de este jovem ter 15 anos de idade.” 

John Taylor, terceiro presidente da Igreja Mórmon, disse: “Como é que se originou o 
mormonismo?... Um anjo desceu do céu e revelou-se a J. Smith e manifestou-lhe, em visão, a 
verdadeira posição do mundo do ponto de vista religioso.” 

Também em uma edição mais antiga do livro A Pérola de Grande Valor, Smith disse que 
uma das personagens chamava-se NÉFI. Numa edição posterior do mesmo livro, o personagem 
celestial chamava-se MORONI . 

Outro detalhe de suas contradições históricas é que, no primeiro livro, Smith diz que foi 
visitado por “um personagem”; nas edições posteriores falam de “duas personagens”. Os relatos 
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mais antigos da Visão dizem que um anjo apareceu a Smith, e não o Pai e o Filho.

A História da primeira visão foi alterada, até chegar à versão de hoje. Segundo a versão 
atual, em 1820, com a idade de 14 anos Smith viu o Pai e o Filho. Nem Smith, nem os apóstolos 
“inspirados” dos mórmons estão de acordo com a história original acerca do ano, da idade de Smith 
ou do conteúdo da visão. Joseph Smith realmente teve uma visão? Se teve, quando? Com que 
idade? O que realmente viu? Foi um anjo de Deus ou um dos espíritos de Satanás que lhe apareceu 
como anjo de luz? (2 Co. 11:15,15). Os mórmons precisam examinar a Palavra de Deus (ver Gl. 1:8).

04   FOI SMITH UM PROFETA DE DEUS?

O Senhor providenciou um teste absolutamente infalível para a identifi cação de um profeta 
verdadeiro. Eis o teste em Dt. 18:20-22:

“Porém um profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não 
mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no 
teu coração: Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Saber que quando este profeta 
falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é 
a palavra que o Senhor não disse; com soberba, a afalou o tal profeta; não tenhais temor dele”.

Qualquer profeta que não passasse neste teste da profecia cumprida era profeta falso (Dt. 
13:1-5; Is. 9:13-16; Jr. 14:13-16; Ez. 13:1-9). Uma profecia falsa desqualifi cava um homem como 
profeta de Deus.

Algumas profecias de J. Smith que não passaram no simples teste de exatidão de Deus:

1) A nova Jerusalém e seu Templo (Ap. 21:22)
 
Smith disse em Doutrinas e Convênios 84:1-5 (setembro/1832), que a Cidade e o Templo 

devem ser erigidos no Estado de Missouri nesta geração. O apóstolo mórmon, Orson Pratt, declarou 
sua certeza do cumprimento desta profecia dizendo:

“Os Santos dos Últimos Dias esperam ter o cumprimento desta profecia durante a geração 
em existência em 1832, assim como esperam que o sol nasça e se ponha amanhã. Por que? 
Porque Deus não pode mentir. Ele cumprirá todas as suas promessas” 

Nem a Cidade, nem o Templo foi erigido. A profecia era falsa.

2) A casa de Nauvoo pertencerá à família Smith para sempre 
 
Após a morte de Smith em 1844, os mórmons saíram de Nauvoo e a casa já não pertence 

à família Smith. Outra profecia falsa.

3) Jesus devia nascer em “Jerusalém, a terra de nossos antepassados”

A Bíblia diz que Jesus nasceria em Belém (Miquéias 5:2). Essa profecia foi cumprida (Mt. 
5:2). O teste de Deus para o profeta é simples e claro. Joseph Smith não pode passar no teste. Suas 
profecias falharam. Portanto, Smith jamais foi um profeta de Deus, foi um profeta falso.
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05   O LIVRO DE MÓRMON

Segundo Joseph Smith, ele tivera uma visão no ano de 1823 de um anjo enviado por Deus, 
chamado Moroni, dizendo que Deus tinha um trabalho para ele. O anjo lhe mostrou que no Monte 
Cumorah, perto de Palmyra, estava escondido algumas placas de ouro contendo o puro evangelho 
que Smith devia traduzir. 

Junto das placas, estavam o Urim e o Tumim (Ex. 28:30; Nm. 27:21; Ed. 2:63). Segundo 
Smith, o Urim e o Tumim eram um tipo de óculos divino para ajudá-lo na tradução da língua na 
qual o livro estava escrito. Essa língua era O egípcio reformado.

Depois de Smith ter traduzido as primeiras 116 páginas do Livro de Mórmon, que se 
perderam ou fora roubadas, um anjo aparentemente levou estes óculos embora. Depois disto, 
Smith passou a usar a “pedra do vidente” (que era utilizada pelos adivinhos e caçadores de 
tesouro), para traduzir as placas.

Quando foi publicado o Livro de Mórmon, Smith afi rmou que o livro era totalmente perfeito 
e correto. Quanto a veracidade do Livro de Mórmon, cabe o questionamento: ele é também a 
Palavra de Deus? Tem ele o valor que os mórmons dizem ter? Indubitavelmente, a resposta é NÃO! 
A primeira edição do Livro de Mórmon em português apareceu no ano de 1938. O Livro de Mórmon 
contém 15 livros divididos em capítulos e versículos. Eles estão divididos da seguinte maneira:
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Embora contenha no Livro de Mórmon várias citações da Bíblia, ele a condena como 
um livro mutilado e cheios de erros, usado por Satanás para escravizar os homens (veja 1º Nefi  
13:28,29 e 2º Nefi  29:3,6).

Contra o Livro de Mórmon 

• As descobertas arqueológicas e os estudos históricos provam que os primeiros habitantes 
da região indicados no Livro de Mórmon eram muito diferentes da descrição que ele dá 
quanto aos costumes, nomes, caráter e línguas.
• As correções gramaticais feitas no Livro de Mórmon. Os mórmons posteriores mais 
instruídos fi zeram mudanças em edições seguintes, embora Smith tenha declarado que 
“o Livro de Mórmon era o livro mais correto sobre a face da terra.” 
• O Livro de Mórmon contém cerca de 10.000 citações diretas da versão da Bíblia inglesa 
“King James” (versão do Rei Tiago), publicada pela primeira vez em 1611.
• É estranho que Joseph Smith não mostrasse as placas de ouro a ninguém mais, além de 
três testemunhas. Este procedimento poderia confi rmar seu testemunho sobre as placas.
• Oliver Cowdery, David Whitner e Martins Harris, são citados em “O Testemunho do 
Profeta Joseph Smith”, como tendo visto as placas de ouro, donde seria traduzido o Livro 
de Mórmon. O próprio Smith os chama depois de “ladrões e mentirosos...”.
•Para tão volumoso conteúdo do Livro de Mórmon, as placas de ouro que Joseph Smith 
descreveu requeriam um trabalho microscópico ou algo parecido.
• Em 1812, Salomão Spaulding, pastor presbiteriano aposentado, escreveu um livro de 
fi cção contando a história dos primitivos habitantes da América. Salomão morreu sem 
publicar o seu livro. O manuscrito caiu nas mãos de Sidney Rigdon, um ex-pastor batista, 
homem douto e inteligente que tornou-se o “teólogo” de Smith, onde basearam a seita 
neste livro .

06   ALGUMAS DOUTRINAS E REFUTAÇÃO
 
Entre as várias doutrinas do mormonismo, temos:

1) DEUS  

Para o mormonismo, Deus em sua forma é como o homem: tem corpo de carne e osso; 
está em constante progresso; não foi sempre tão poderoso como é agora:  “Lembrai-vos que 
Deus, nosso Pai Celestial, já uma vez talvez tivesse sido uma criança e mortal como nós somos e 
se elevou um passo na escala do progresso, na escola do adiantamento.” Os mórmons também 
afi rmam que: “Como é o homem, Deus uma vez já foi; como Deus é, o homem pode ser.”

Refutação:

• Deus é imutável (Ex. 3:14; Sl. 90:2; 102:11-27; Jr. 10:10; Ml. 3:6 Tg. 1:17);
• Deus é o único imortal (1 Tm. 6:16);
• Deus é o Deus vivo (Is. 40:28-31; 57:15; Os. 11:9; At. 7:55,56; 17:24-26; Ap. 1:18);
• Deus é Espírito (Jo.1:18; 4:24; 6:46; Fl. 3:3; 1Tm. 6:16); 
• Deus é Santo (Is. 6:3; Hb. 9:14; Tg. 1:13; 1 Pe. 1:16; Ap. 15:4).
• Deus é espírito, infi nito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade,   

 justiça, bondade e verdade.
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2) JESUS CRISTO

Os mórmons creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e seu sacrifício foi expiatório 
para a nossa salvação; creem que Jesus ressuscitou e voltará para julgar vivos e mortos. 
Porém, creem que Jesus é apenas o irmão mais velho dos homens; Jesus foi o primeiro espírito 
criado por Deus, gerado na terra como todos nós; depois de ressurreto, Jesus foi à América 
do Norte, pregou aos seus habitantes, escolheu doze apóstolos e deixou uma igreja que durou 
cerca de 200 anos.

Os mórmons afi rmam que: “Jesus tornou-se um Deus e chegou ao seu grande estado 
de compreensão mediante esforço consistente e obediência contínua a todas as verdades do 
evangelho e às leis universais.”  “Jesus Cristo foi polígamo: Maria e Marta as irmãs de Lázaro, 
eram suas esposas pluralistas, e Maria Madalena era a outra. Também a festa nupcial de Caná 
da Galiléia, onde Jesus transformou água em vinho, realizou-se por ocasião de um dos seus 
casamentos.”   Afi rmam ainda que Jesus é o irmão mais velho da humanidade e que foi gerado 
como nós. Tal afi rmativa é baseada em Col. 1:15 e Ap. 1:5

Refutação:

Jesus Cristo é a imagem do Deus visível; tudo foi criado por meio dele e para ele; ele é 
antes de todas as coisas e nele tudo subsiste (Mq. 5:2; Jo. 1:1-14; Col. 1:16,17; Hb. 1:12).

Jesus Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre da virgem Maria, e nascido 
dela (Mt. 1:18; Lc. 1:31-35).

É nosso Senhor e Deus (Jo. 20:28).
Somos fi lhos de Deus por meio de Jesus Cristo (Jo. 1:12).
“Primogênito” (Cl. 1:15 e Ap. 1:5), não signifi ca apenas o primeiro gerado, mas também: (a) 

Preeminente em tudo (Sl. 89:27; Ex. 4:22; 1Co. 15:23); (b) Herdeiro de tudo (Hb. 1:2); (c) O que tem 
direito sobre tudo (Ap. 5:9)

3) A SALVAÇÃO

O mormonismo ensina que a salvação vem pelas obras, principalmente pela obediência 
aos preceitos e às cerimônias da seita. O homem terá uma segunda oportunidade, após a morte, 
mediante o batismo pelos mortos: “Pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois 
de tudo que pudermos fazer.”  “A redenção dos pecados pessoais só pode ser obtida mediante a 
obediência aos requisitos do evangelho e de uma vida de boas obras.”

Refutação:

Não há justo, nenhum sequer (Rm. 3:10,23).
A salvação é somente por meio de Jesus Cristo  
(Jo. 3:15,36; 14:6; At. 14:12; Rm. 5:8,9; Ef. 1:7; 1 Pd. 1:18,19).
A Salvação não é pelas obras (Rm. 11:6; Ef. 2:9; 2 Tm. 1:9; Tt. 3:5).

4) OS ANJOS

O mormonismo ensina que os homens chegarão a ser anjos, e que os anjos são seres 
humanos melhorados: “Há duas espécies de seres no céu: anjos, que são personagens ressurretos, 
tendo corpo de carne e ossos... e os espíritos dos justos aperfeiçoados – os que não são ressurretos, 
mas herdam a mesma glória.” 
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Refutação:

Os anjos não procedem de homens, sendo criados antes deles (1Co. 4:9; Sl. 8:4,5).
Parte do ministério dos anjos é assistir a Igreja (Mt. 13:41; 24:31; Hb. 1:14; Sl. 91:11,12).
Dominam forças e elementos da natureza, sob as ordens de Deus. (Ap. 7:1; 14:18; 16:4).
Jesus Cristo é superior aos anjos (Hb. 1:4,5).

5) BATISMO PELOS MORTOS E POR PROCURAÇÃO
 
Os mórmons ensinam que o batismo é essencial para a salvação. Afi rmam que os que 

nunca ouviram o evangelho ou nunca foram batizados, ou viveram e morreram antes do evangelho 
ser restaurado, não podem salvar-se a menos que alguém seja batizado por eles.

O mormonismo toma como base bíblica 1 Co. 15:29. Só no decorrer do ano de 1962 a igreja 
registrou 2.566.476 batismos pelos mortos.

Refutação:

Não existe nenhuma prescrição em toda a Bíblia para tal prática.
Não há possibilidade de alguém ser salvo depois da morte (2 Co. 6:2; Hb. 9:27)
Não salvação para os que morrem sem Cristo (Jo. 3:36)
Todos os homens serão ressuscitados – os salvos para a vida eterna (Jo. 6:40) e os não 

salvos para a condenação (Jo. 5:29; Ap. 20:3-6)
Palavra fi nal acerca dos não salvos: Ap. 20:15.

Importante: Existia dois grupos pagãos na época de Paulo que batizavam por causa dos 
mortos, os ceríntios (não coríntios) e os mancionitas.

6) A BÍBLIA

O mormonismo professa crer na Bíblia “o quanto seja correta a sua tradução.”  O apóstolo 
Orson Pratt da Igreja Mórmon disse: “Quem sabe que até mesmo um único versículo da Bíblia 
tenha escapado à poluição, de modo que transmita o mesmo sentido agora que teve no original?” 

Refutação:

A Bíblia Sagrada fala de si mesma como sendo:
O Livro dos séculos (Sl. 119:89; 1 Pe. 1:25).
Divinamente inspirada (Jr. 36:2; 2 Tm. 3:16; 2 Pd. 1:21).
Poderosa em sua infl uência (Jr. 5:14; Rm. 1:16; Ef. 6:17; Hb. 4:12).
Absolutamente digna de confi ança (1 Rs. 8:56; Mt. 5:18; Lc. 21:33).
Pura (Sl. 19:8).
Santa, Justa e boa (Rm. 7:12).
Perfeita e Verdadeira (Sl. 19:7; Rm. 12:2; Sl. 119:142).

Os escritos mais antigos dos Pais da Igreja, apoiados pelas mais recentes descobertas 
arqueológicas, provam que a Bíblia é um livro inalterável em conteúdo literário e doutrinário.
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CAPÍTULO 7

CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL

01   HISTÓRICO

Esse movimento surgiu entre os imigrantes italianos e americanos, e em seu início 
restringia-se a esses grupos. Chegou ao Brasil no início de 1910, com Luigi Francescon, membro 
da Igreja Presbiteriana Italiana em Chicago. Foi ele quem trouxe dos Estados Unidos a mensagem 
pentecostal, dentro desta forma. 

Os primórdios de seu estabelecimento deu-se em dois núcleos, um no Paraná e outro em 
São Paulo. Foi dentro dos limites étnicos da colônia italiana nesses dois estados que essa seita 
se desenvolveu. Mas, a grande infl uência realmente veio de Francescon, que mesmo morando 
nos Estados Unidos entre 1910 e 1948, visitou o Brasil mais de dez vezes. Em São Paulo, o seu 
grande avanço se deu a partir de uma mensagem pregada por Francescon na Igreja Presbiteriana 
do Brás onde, na ocasião, após a sua mensagem sobre o batismo com o Espírito Santo como uma 
“segunda bênção” causou um cisma, saindo vinte pessoas, as quais organizaram a Congregação 
Cristã no Brasil, também no bairro do Brás.

A CCB não possui estatísticas sobre rol de membros, mas estima-se que somam hoje entre 
1 milhão e 500 mil a 2 milhões de membros no Brasil. Em todo o território brasileiro, contavam 
com 5.444 templos somente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. De 1966 a 1986, 
enquanto a população teve um aumento aproximado de 65 a 64 %, no mesmo período o número 
de batizados aumentou em 96,89%.
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02   MÉTODOS E PRÁTICAS

1) Recusa a organização humana. A Congregação Cristã cresce e mantêm sua estabilidade 
interna praticamente sem qualquer estrutura organizacional formalmente elaborada. 

2) Sistema “doutrinário” enxuto. Possuem apenas um opúsculo, com aproximadamente 
20 páginas, que contém o resumo da convenção realizada em 1936 e uma síntese dos 
seus ensinamentos, bem como os “Pontos de Doutrina e da Fé que Uma Vez Foi Dada 
aos Santos”, publicação, que teve inúmeras edições e tem sido um forte instrumento na 
comunicação do discurso da CCB.  

3) Pregação de Improviso. Espera-se com essa atitude cumprir o que diz em Mc 13.11: “...
não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for concedido naquela hora, isso 
falai; porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo.”

4) Ênfase no falar línguas estranhas.

5) Exclusivismo religioso. Esse ponto é que dá à CCB a caracterização de seita, pois, para 
eles, somente os que fazem parte desse rebanho é que são ovelhas de Jesus.

6) Um posicionamento apocalíptico muito forte.

7) Não possui literatura própria. Ou pelo menos insistem em assim afi rmar. Procuram ter 
o menor controle organizacional possível, pois, caso contrário, apagariam a ação do Espírito.

8) Não há confl ito de liderança, pois o poder inquestionável é sempre reservado 
aos mais velhos. Estes dirigem os cultos e combinam espontaneidade e improvisação 
dos congregados com certa rigidez ritual. Essa atitude elimina forças carismáticas que 
poderiam provocar inovações e confl itos.

9) Participação coletiva. A escolha dos hinos, as orações e a apresentação de testemunhos 
estão abertos a todos. Seu hinário “Louvor e Súplicas a Deus contêm os 12 pontos 
doutrinários da Igreja, um fator de coesão extraordinário, segundo muitos estudiosos.

10) Cumprimentam-se com ósculo “santo”. Todavia, parece que não é tão santo assim, 
pois nessa seita só acontecem entre pessoas do mesmo sexo, sendo que no tempo do 
Novo Testamento o costume era que toda a membresia participava indistintamente. 

03   DOUTRINAS

1) POSSUEM UM CALVINISMO RESIDUAL. 

Mantêm em evidência a ideia de predestinação dos salvos e dispensa, por isso mesmo, 
qualquer esforço para atrair os convertidos, distinguindo grandemente do restante dos pentecostais.

Refutação: 
 Rm 10:13-15: “...como crerão naquele de quem nada ouviram, como ouvirão se não há 

quem pregue...”.
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2) BUSCA DE “REVELAÇÕES” DIRETAMENTE DE DEUS, DESPREZANDO O ESTUDO DAS 
ESCRITURAS.

Refutação: 

Jo 5.39: “Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna...”; At 17.11: “Ora, 
estes de Beréia, eram mais nobre que os de Tessalônica...examinando as Escrituras todos os dias 
para ver se as cousas eram, de fato assim”. 

3) O DOM PASTORAL É REJEITADO. 

A rejeição ao ministério pastoral é fruto de uma interpretação defeituosa e incompleta da 
Bíblia. Sempre que querem contestar o ministério pastoral citam Jr 23.1 que diz: “Ai dos pastores 
que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto...”, e principalmente Ez 34.2 que diz: “Filho 
do homem, profetiza contra os pastores de Israel: profetiza e dize-lhes...Ai dos pastores de Israel 
que se apascentam a si mesmos...Comeis a gordura, vesti-vos da lã e degolais o cevado; mas 
não apascentais as ovelhas...”. Baseados nesses textos e em outros que Deus repreende os maus 
pastores, acreditam que há respaldo para rejeitarem o ministério pastoral, dizendo que só Jesus 
pode ser o seu pastor. 

Refutação: 

Não questionamos que Jesus é o Supremo Pastor. Mas o que os líderes da CCB 
desconsideram, é que não podemos tirar doutrinas de um só passagem das Escrituras sem 
levar em conta outros versículos que tratem do mesmo assunto. Em primeiro lugar, dentro das 
mesmas passagens citadas, fi ca claro que Deus está condenando os maus pastores, e não todos 
os pastores. Podemos ver isto em outros textos que demonstram que o ministério pastoral é algo 
dado por Deus: Jr 3.15: ”Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apascentem com 
conhecimento e com inteligência”. Ou ainda Ef 4.11:“E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, 
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres”. Portanto, os 
membros da CCB estão sendo desobedientes quanto a este ministério estabelecido por Deus.

4) A VALORIZAÇÃO DE UM PURISMO COMPORTAMENTAL. 

Baseado em regras humanas de piedade.

Refutação: 

Cl 2.20-21: “Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se 
vivêsseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseies isto, não proves aquilo, não toques 
aquilo outro...”.

5) DISCORDAM DA ENTREGA DO DÍZIMO. 

Creem ser o dízimo um mandamento apenas para o Antigo Testamento que não se aplica 
aos crentes da atual dispensação.

Refutação: 

Não entregar o dízimo é roubar o Senhor: Ml 3.10
No NT, Jesus manda que entreguemos o dízimo e complementemos com outras obras, 
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afi m que a nossa justiça exceda a dos fariseus: Mt 23.23. Mt 5.20. O povo de Deus, no tempo em 
que foi escrito o Novo Testamento, entregava o dízimo: Hb 7.8.

6) OBRIGAM O USO DE VÉU PARA AS MULHERES. 

Baseiam-se em I Co 11.

Refutação:

O véu era parte essencial no vestuário feminino no antigo oriente médio (Is 3.23).
Era sinal de respeito por parte das mulheres com relação aos homens (Gn 24.65).
Isaías usa a fi gura de uma mulher sem véu para descrever a vergonha que sobreviria a 

Israel (Is 47.1-3)
O livro apócrifo de Susana relata que essa mulher judia, de grande beleza e dignidade, 

usava um véu e ao ser trazida diante dos seus inimigos e estes determinarem que fosse tirado o 
véu, provocou um tremendo choro em seus parentes e amigos diante da desonra feita. (Susana 
31-33). Algo semelhante vemos em 3 Macabeus 4.6-7. Em proporções semelhantes, o uso do véu 
por mulheres honradas era costume nas cidades gregas, onde Paulo fundou igrejas. 

Ao usar o véu cobrindo a cabeça, a mulher cristã estava demonstrando que estava debaixo 
da liderança eclesiástica masculina. Não usar o véu signifi cava insubmissão contra essa liderança, 
o que Paulo considerava como desonra (1 Co 11.5, 6-14). O contexto demonstra que havia um 
movimento de liberação feminina que aparecia de vez em quando no mundo greco-romano.

Vs. 10 diz que   a mulher deve trazer vksousia (autoridade) sobre a cabeça. A interpretação 
da maioria dos estudiosos é que vksousia se refere a autoridade do homem sobre a mulher, 
simbolizada nos tempos de Paulo pelo véu sobre a cabeça das mulheres. 

Temos aqui, um costume que se restringe ao tempo e época que foram escritos (o que 
fi ca claro com a asseveração do vs. 14), mas um princípio que deve ser preservado, a fi m de que 
a Igreja se mantenha fi el.

7) NÃO FAZEM PREGAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, TELEVISÃO OU RÁDIO.

Refutação: 

Jesus fez muitas das suas pregações ao ar livre (Mt 5.1; 13.26).
Paulo pregou em público, e houve conversão de pecadores: (At 16.13; 17.17).

8) ORAM SOMENTE AJOELHADOS. 

Uma distorção da interpretação de Fp 3.10. Também restringem a oração individual aos 
recintos fechados e em particular. Distorcem o que ensina Mt 6.6.

Refutação: 

Na parábola do fariseu e do publicano, ambos oraram em pé, mas a motivação, antes que 
a forma da oração, foi o motivo para que o publicano voltasse para casa justifi cado. (Lc 18. 9-14).

Não dependerá da forma que estamos para que sejamos ouvidos por Deus, pois Jonas 
estava no ventre do peixe, e “só Deus sabe em que posição estava” e, no entanto, Deus ouviu a 
oração de Jonas (Jn 2.10).

São muitas as passagens em que os servos do Senhor fazem suas orações individuais 
fora dos limites de um quarto.
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CAPÍTULO 8

IGREJA LOCAL

Fundada por Witness Lee, um ex-líder do movimento chinês fundado por Watchman 
Lee. O nome do grupo deriva-se do ensino sobre o “localismo”, o qual afi rma que só existe uma 
verdadeira Igreja, uma autêntica representante do Corpo de Cristo em qualquer localidade. A Igreja 
Local compõe-se de grupos de pessoas em cidades espalhadas por todos os Estados Unidos da 
América, Brasil e em alguns países do Oriente.

01   DOUTRINAS

1) A NATUREZA DE DEUS

Embora concordem com a doutrina da Trindade dizendo que há três pessoas eternamente 
distintas, contrariam essa ideia em seus ensinos quando afi rmam que o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo são três estágios sucessivos da revelação de Deus à humanidade. Assim, o Filho não seria 
realmente uma pessoa distinta do Pai, mas seria o mesmo Pai que veio a manifestar-se. E nem o 
Espírito seria uma pessoa distinta do Pai e o Filho, mas apenas a transmissão e a comunhão com 
Deus, ou seja, o Espírito seria o Pai e o Filho, em um diferente estágio da expressão divina aos 
seres humanos. A Igreja local ensina ainda o “Modalismo Estático”, ou seja, o Pai o Filho e o Espírito 
Santo, são cada um o outro simultaneamente.

Lee ensina ainda que Deus transforma-se na Igreja, ou vice-versa. Isso demonstra 
inequivocamente que a Igreja Local ensina que a Igreja torna-se Deus e que Deus torna-se a Igreja. 
Outro membro dessa organização, John C. Ingalls, afi rmou: “Cristo não somente é o Cabeça, mas 
é também o Corpo”.

Refutação: 
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Essa doutrina dos estágios sucessivos da revelação divina aos homens, que nega a 
distinção das três pessoas da Trindade, historicamente é conhecida como “Modalismo Sabeliano”, 
ou “Monarquismo Sabeliano”. O Dr. Louis Berkhof diz a respeito do “Modalismo Sabeliano que 
“Sabélio...distinguia entre a unidade da essência divina e a pluralidade de suas manifestações, que 
são apresentadas como se elas se seguissem uma a outra, como a diversas fases de um drama”. 
Essa doutrina foi considerada como herética no ano de 263, sob o bispo Dionísio, de Roma. 

A Bíblia assevera que Pai, Filho e Espírito Santo não são três estágios sucessivos, pois são 
eternos e simultâneos. Hebreus 9.14 ensina que Cristo ofereceu-se “pelo Espírito Santo Eterno”. 
Ambos existiam ao mesmo tempo, e Cristo não era o Espírito. No entanto, Lee escreveu: “...o Filho 
tornou-se o Espírito, para nós o bebermos como a água da vida” e também: “o Pai achou por bem 
combinar a Sua própria divindade com a humanidade, no Filho”. A ideia de que o Pai transformou-
se no Filho, e o Filho no Espírito é contrariado de diversas maneiras na Bíblia: Ml 3.6 ensina que 
Deus não muda. O Pai e o Filho falam simultaneamente em Is 44.6. Em Lc 22.42, o fi lho ora ao Pai.

A pergunta que deve-se se fazer a respeito do “Modalismo Estático” é: “eles são um o que? 
A resposta deles é que são a mesma pessoa, porque replicam que os três aspectos de Deus são 
a “tríplice pessoa”. Na Bíblia se faz uma inequívoca distinção entre as três pessoas da Trindade: O 
Pai e o fi lho possuem vontades distintas, embora não confl itantes (Lc 22.42); o Pai enviou Jesus 
(Jo 17.8; 20.21) e Jesus e o Pai enviam o Espírito Santo (Jo 15.26; 16.7; 14.26). 

Uma ideia de que Deus torna-se a Igreja e que a Igreja torna-se Deus, envolve modifi cações 
na própria natureza divina. Deus deve tornar-se a Igreja, e cada vez que alguém é adicionado à 
Igreja, Deus tem que expandir-se. Porém, a Bíblia afi rma em Ml 3.6: “porque eu, o Senhor não 
mudo, por isso vós, ó fi lhos de Jacó, não sois consumidos”. Paulo também teceu comentários 
sobre certos indivíduos que confundem Deus com a sua criação em Rm 1.20,23.

Portanto, a doutrina de Deus ensinada pela Igreja Local deve ser rejeitada, pois ensina que 
Deus é mutável, transformando-se de Pai em Filho, de Filho em Espírito e depois transformando-
se na própria Igreja, quando a Bíblia afi rma categoricamente a imutabilidade de Deus.

 
2. O MEIO DE SALVAÇÃO

A soteriologia da Igreja local é confusa e inconsistente pois, primeiramente, Lee ensina 
que a salvação consiste apenas em invocar o nome do Senhor. Vejamos de que maneira tão grave 
ele crê e ensina isso:

“Temos visto que, para alcançarmos os incrédulos, não precisamos pregar. Se os ajudarmos 
a dizer: ‘Oh, Senhor! Por três vezes, eles serão salvos. Se alguém abrir uma janela, o ar entrará em 
sua casa. Tudo quanto eles têm a fazer é abrir a sua boca e dizer: ‘Oh, Senhor!; ‘Oh, Senhor!; ‘Oh 
Senhor; pois, mesmo que não tenham qualquer intenção de crer, ainda assim serão fi sgados! Sem 
importar se têm ou não a intenção, assim que abrirem uma janela, o ar entrará. Não se trata de 
uma questão de ensinar; trata-se da questão de tocar nos sete Espíritos de Deus”.

Por outro lado, também ensinam:

“Se seguirmos as estrelas desviadas, eventualmente nosso castigo será igual ao deles...Se 
alguém vier a você sem uma posição defi nida, e sem um certo curso, evite-o. A posição defi nida é 
a igreja local, e o curso correto é avançar no Espírito, dentro da igreja local...”
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Refutação:

A crença de que para ser salvo o indivíduo precisa apenas repetir: “Oh, Senhor!” por três 
vezes, sem importar quais sejam a sua crença, não têm base bíblica, pois Jesus disse: “Nem todo 
o que me diz: Senhor, Senhor! Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai 
que está nos Céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos 
nós profetizado em teu nome...então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci...” ( Mt 7.21,23).  
A Bíblia ensina que é necessário a fé nas palavras do Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor e 
Salvador, como se aprende em João 6.29, 8.24; Hb 11.6;  At 16.31 e Rm 10.9-10.

Visto que a Igreja local defende uma falsa doutrina de Deus, bem como uma falsa doutrina da 
salvação, também não é verdade que uma pessoa para ser salva tenha que ser membro de tal igreja. 

3. A IGREJA: CRENÇA NO LOCALISMO

Alegam que somente a Igreja Local representa o Corpo de Cristo, pois todas as demais 
denominações são falsas. Assim afi rmam: 

“Se você entrar em qualquer outra igreja que não seja a igreja local daquela cidade, você 
não entrará na unidade”, e ainda: “(Satanás) é o criador de todas as seitas, denominações e divisões 
no Corpo de Cristo. ... Através de todos os séculos desde então, pessoas religiosas têm seguido os 
seus passos, perseguindo os genuínos seguidores do Senhor, em espírito e vida, ao mesmo tempo 
que pensam que estão defendendo os interesses de Deus. O catolicismo, o protestantismo e até 
mesmo o judaísmo, cabem todos nessa categoria, pois são organizações de Satanás, que atuam 
como seus instrumentos para danifi car a economia divina.” 

Refutação:

A ideia da Igreja Local, em dizer que não é uma denominação mas a igreja verdadeira, 
mais a distancia em fazer parte da verdadeira Igreja do que a aproxima, pois ao fazer assim e 
sendo uma denominação (embora negue isso), acaba por lançar outro fundamento para salvação 
além de Cristo Jesus, contrariando o que diz a Bíblia em 1 Co 3.11: “Porque ninguém pode lançar 
outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo”, o que a condena e a intitula como 
uma seita herética, além, é claro, das heresias já citadas.

Essa ideia do localismo é refutada na Bíblia, quando Paulo escreveu em Rm 16.3,5a, que os 
crentes romanos saudassem a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, havendo, portanto, 
pelo menos duas igrejas cristãs em Roma, ainda nos dias de Paulo. A história eclesiástica mostra 
que era comum haver mais de uma igreja cristã em cada cidade. Conforme Eusébio, acredita-se 
que havia mais de quarenta igrejas cristãs em Roma em 300 d.C., o que refuta a ideia de uma só 
igreja em cada localidade como prega o localismo. 

4. A BÍBLIA

A despeito da Igreja Local reconhecer em seu ensino que a Bíblia é a inspirada e inerrante 
Palavra de Deus, não parece que a maioria de seus membros se deixa governar pelas Escrituras no 
tocante às suas doutrinas. Os membros da Igreja local são instruídos a não pesquisarem a Palavra de 
Deus. Rejeitam os atributos mentais e a capacidade de raciocínio, abordando o tema do doutrinamento 
de forma negativo, afi rmando que “as doutrinas só criam divisões entre os fi lhos de Deus”.
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Refutação: 

A base da afi rmação de Lee quanto às doutrinas serem algo negativo, é uma afi rmativa 
que destrói até mesmo a sua própria afi rmação, que não deixa de ser uma doutrina, embora 
herética. Além do mais, Lee é contraditório quanto a essa sua posição, pois em outro local afi rma: 
“...sem dúvida, podemos ser ajudados pelo ensino de doutrinas”. Ou ainda: “Você pode abrir em 
qualquer página da Bíblia e começar a orar com qualquer porção da Palavra... Não há necessidade 
de explicações ou expor a Palavra; simplesmente ore com a Palavra. Esqueça sobre ler, pesquisar, 
entender e aprender a Palavra. Você deve orar e ler a Palavra.”   

Não há dúvidas que um ensino dessa ordem desencoraja qualquer estudo cuidadoso da 
Palavra de Deus por parte dos membros da Igreja Local, contrariando ensinos claros da Bíblia 
tais como: Se alguém que se levanta como profeta ou mestre na Igreja de Cristo, precisa de 
algo objetivo, a fi m de ser examinado e aprovado como profeta de Deus, pois a Escritura é a 
ferramenta objetiva para analisarmos e comprovarmos o ministério profético. Isso fi ca claro em 
I Co 14.25,26,29,30; I Ts 5.21. O profeta fala e os demais julgam; mas não podem julgar apenas 
com o seu próprio raciocínio, portanto, deverão fazer uso de algo objetivo, que é a Palavra de Deus, 
assim como faziam os nobres crentes de Beréia (At. 17.11). 

A Bíblia recomenda o estudo sério das Escrituras em 2 Tm 2.15; 3.15-17. A Bíblia não nega 
o uso da mente para aprendermos e servirmos a Deus (I Co 14.15; Rm 12.1-2). Com certeza nos 
faltaria espaço para citarmos todos os versículos que exorta-nos a aprendermos mais e mais da 
Palavra de Deus.

5. O PECADO E SATANÁS

“O corpo humano, segundo originalmente criado por Deus, era algo muito bom; agora, 
porém, transformou-se na carne. O corpo físico era puro, por haver sido criado bom; mas, ao ser 
corrompido por Satanás, foi transformado em carne.”

Lee ensina que, para o homem, o problema é o pecado e o pecado é o próprio Satanás. 
Este entrou na carne do homem e o domina. Dessa forma, Satanás assumiu total controle sobre 
o homem, controle este que só pode ser interrompido por Deus, tal qual Satanás havia feito. 
Deus, então, para apossa-se do homem, primeiramente dá um passo através da encarnação, em 
Cristo (posteriormente Deus ampliou a encarnação, fazendo incluir todos os crentes). Então, Deus 
conduziu Cristo à cruz a fi m de que morressem tanto o homem quanto Satanás. Finalmente, Deus 
ressuscitou o homem e a Cristo (que é o próprio Pai) dentre os mortos, a fi m de que, fi nalmente, o 
homem pudesse expressar plenamente a Deus.

Refutação: 

A Bíblia exibe claramente a distinção entre o pecado e Satanás. O pecado é caracterizado 
como a atitude que resulta em atos de desobediência e deslealdade para com Deus e com a 
Sua Palavra (Rm 3.20; 4.15; 7.7,25). Por outro lado, Satanás é apresentado como um ser pessoal 
e particular, como um anjo caído (2 Co 11.14-15; 1 Co 5.5; Tg 4.7; 1 Pe 5.8). Logo, é incorreto 
confundir-se o pecado com Satanás.
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CAPÍTULO 9

ESPIRITISMO

Jesus veio para destruir as obras de Satanás. E em que lugar encontraremos trevas mais 
densas que nos terreiros de macumba e nas mesas espíritas? O próprio Senhor libertou muitas 
pessoas da opressão do maligno, como, por exemplo, o endemoninhado gadareno (Lc. 8:26-39). Os 
apóstolos enfrentaram os encantadores e os poderes das trevas. Na cidade de Éfeso, o evangelho 
foi pregado com tal poder que as multidões se libe rtaram da feitiçaria reinante, e montões de 
livros de magia foram queimados em praça pública (At. 19:18-20).

O exemplo do passado e as encorajadoras vitórias do presente, no terreno da evangelização 
de espíritas e macumbeiros, são estímulos a atacarmos as hostes do maligno que mantêm 
prisioneiras tantas almas.

Precisamos nos submeter inteiramente ao Espírito Santo, com um coração cheio de 
amor pelos perdidos, buscando plena comunhão com Deus e entendendo que a nossa luta não é 
contra homens e, sim, contra os “principados e potestades”, contra “os dominadores deste mundo 
tenebroso”, contra “as forças espirituais do mal”, contra Satanás e seus demônios.

01   A ORIGEM DO ESPIRITISMO

As práticas espíritas encontram-se em tempos bem anteriores a Jesus Cristo, sob forma de 
adivinhações, consulta a mortos, oráculos e deuses, tendo em vista benefícios de várias naturezas 
ou prejuízos a outros. Os babilônios, persas, hindus, gregos e os povos cananeus, eram praticantes 
do culto aos mortos, do ocultismo e do encantamento

1) O ESPIRITISMO ENTRE OS CANANEUS E OS EGÍPCIOS

A Bíblia faz muitas referências ao espiritismo praticado pelos cananeus e os egípcios. O 
Senhor proíbe a Israel de adotar as práticas espiritistas dos cananeus (Dt. 18:9-11). A respeito dos 
egípcios, temos o episódio das pragas (Ex. 7:19 – 10:29). As três primeiras pragas realizadas por 
Moisés, por ordem de Deus, foram repetidas pelos magos de Faraó (Ex. 7:11,12;8:7). Também, várias 
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outras proibições às adivinhações, à consulta dos mortos etc., que mostram a feitiçaria praticada em 
larga escala nos tempos bíblicos (Dt.18:9-14; Nm. 22:6; 23:23; 1Sm. 15:23; 28:1-15; 1Cr. 10:3).

2) O ESPIRITISMO ENTRE OS GREGOS

Os gregos tinham o costume de consultar os oráculos – pessoas que, supunham, tinham 
ligação com os deuses e, por meios miraculosos, podiam prever acontecimentos futuros. Havia 
também entre os gregos a crença da reencarnação. Pitágoras (580 a 500 a.C.) cria na transmigração 
da alma, ele dizia:

“Os astros são deuses, o supremo deles habita no centro da terra como fogo; deste fogo central 
procede a alma. Por isso é divina e imortal, unido ao corpo para expiar alguma culpa original, cultivando 
a virtude que consiste na harmonia da consciência entre a parte sensitiva e racional do homem. Se o 
homem, no transcurso de sua vida, não realiza essa harmonia, torna a se reencarnar.” 

3) O ESPIRITISMO ENTRE OS ROMANOS
 
Os romanos também praticavam o espiritismo. Enquanto os gregos consultavam os 

oráculos, os romanos consultavam as sibilas – sacerdotisas de Apolo que teriam existido na Sicília, 
Itália, Cumes e em Tibur, que tinham o dom de predizer o futuro. Existia uma lei romana intitulada 
“Lei das Doze Tábuas” que aplicava a pena de morte para quem lançasse fl uidos malignos sobre 
searas alheias. 

4) O ESPIRITISMO NA IDADE MÉDIA

Houve, neste período da História, uma verdadeira “epidemia” de feiticeiros, bruxas, 
maléfi cos, sortilégios, endemoninhados, o que resultou na intolerância e crueldade da Igreja 
Católica e na queima de centenas de pessoas numa só fogueira.

5) O ESPIRITISMO MODERNO

As irmãs Margareth e Katie Fox deram início ao espiritismo moderno, em Hydesville, no 
Estado de Nova York, em 1848. Elas atraíram pessoas de todas as classes com os fenômenos 
espíritas que praticavam. Elas conversavam com espíritos que, por meio de pancadas, lhes davam 
respostas às suas perguntas.

6) O ESPIRITISMO NA EUROPA

Dos Estados Unidos a onda de espiritismo se espalhou pela Europa. Vivia na França o 
médico Hypolite Leon Denizard du Rivail, católico, que em 1856 aderiu ao espiritismo. Declarando 
ter recebido um revestimento especial de Deus para codifi car o espiritismo, tornou-se a fi gura 
principal do espiritismo com o nome de “Allan Kardec”, escrevendo, entre outras obras, “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo” e o “Livro dos Médiuns”.

02   OS RAMOS DO ESPIRITISMO

Espiritismo é toda religião que se baseia na “crença” da comunicação dos vivos com os “espíritos 
dos mortos”. No Brasil, divide-se em dois principais ramos: Espiritismo de Mesa ou Kardecismo, 
conhecido apenas por espiritismo; e Espiritismo de Terreiro, que recebe várias designações, como 
umbanda, quimbanda, candomblé e xangó, mas geralmente conhecido como macumba.
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1) ESPIRITISMO DE MESA OU KARDECISMO
 
As obras de Allan Kardec são a base de todo o espiritismo no Brasil, visto ter sido ele o 

codifi cador. Allan Kardec (1804-1869), nascido em Lyon, na França, foi possuidor de excelente 
formação acadêmica, que incluía: Bacharel em Letras e Ciências, doutor em Medicina e poligrota. 
Foi também um professor competente: lecionou nas cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e 
Física. Foi aluno de Johann Henrich Pestalozzi (1746-1827), famoso educador suíço.

Em 1855, Kardec testemunhou um fenômeno sobrenatural em que mesas giravam, 
pulavam e corriam aparentemente sozinhas. Infl uenciado por este “fenômeno”, Kardec participou 
de outras sessões mediúnicas. Passou a ser guiado por um espírito chamado “verdade”, que dizia 
ser um amigo seu em uma encarnação anterior. A partir dessas consultas, mudou o seu nome, 
adotando o nome que “tivera em outra encarnação”.

Surge o Livro dos Espíritos, dando origem ao Espiritismo Kardecista, em 18 de Abril de 
1857, afi rmando ser a terceira e última revelação de Deus, já que as duas anteriores: o judaísmo 
e o cristianismo, haviam falhado em cumprir a vontade de Deus.

O espiritismo Kardecista não tem, propriamente, um culto a Deus. Os seus adeptos se 
reúnem em centros para consultar os mortos por meio de médiuns, tendo por fi nalidade a cura de 
enfermidades ou solução de problemas sentimentais, familiares, fi nanceiros etc.

No Brasil, o kardecismo começou em Salvador/BA, em setembro de 1865. Seu maior 
representante é a Federação Espírita Brasileira (FEB), fundada em 1884, sediada em São Paulo. 
O Brasil é considerado a “pátria do kardecismo, contando com quase 2 milhões de adeptos, tendo 
sido Francisco Cândido Xavier (Chico Xavier) sua fi gura mais destacada.

2) UMBANDISMO OU MACUMBA 

O umbandismo é resultado do sincretismo das crenças trazidas da África pelos escravos 
com as crenças dos ameríndios, do catolicismo e, mais, com as crenças do Kardecismo. Os 
umbandistas tentam distinguir-se dos quimbandistas (adeptos da quimbanda), dizendo que, 
enquanto a umbanda procura praticar o bem, a quimbanda pratica o mal.

A crença umbandista é que existe no espaço uma quantidade incalculável de entidades 
incorpóreas e de espíritos desencarnados que atuam sobre os homens, uns para o mal e outros 
para o bem. Esses grupos estão organizados em grupos ou falanges, cada um deles obedecendo 
a um chefe, um orixá, que é simbolizado por uma cor. Os espíritos desencarnados são de índios 
(caboclos) e de pretos africanos, os quais atendem ao chamamento do pai de santo quando este 
pratica um rito apropriado, e nele se incorporam para transmitirem suas mensagens e para 
operarem, conforme o caso, o mal ou o bem. Para atuarem, os espíritos precisam ser agradados 
com oferendas, que recebem o nome de cangerês (são as que aparecem nas encruzilhadas).

03   ENTIDADES DO ESPIRITISMO BRASILEIRO

1) ORIXÁS 

A umbanda e demais grupos que compõem o grande ramo religiosos brasileiro que é 
a macumba são religiões que se caracterizam, fundamentalmente, pelos cultos aos orixás. 
Orixás são entidades imateriais, espirituais, que guiam os terrestres. Os orixás são divindades 
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representativas das forças da natureza, por exemplo: Oxóssi (deus das matas); Xangô (deus dos 
trovões); Ogum (deus da guerra), etc. Esses deuses eram considerados entidades protetoras pelos 
africanos e ainda o são pelos umbandistas.

No candomblé há uma divindade suprema que é Olorum, que só pode ser cultuada através 
dos deuses intermediários, que são os orixás, a saber:

a) Obatalá ou Oxalá (considerado o maior de todos os orixás, assimilou-se a Jesus).
b) Xangó (deus do trovão).
c) Exu (deus do mal – corresponde a Satanás).
d) Ogum (deus das lutas e das guerras).
e) Yemanjá, Yansan, Nanamburucu ou simplesmente Nanam, Oxum, Oxumbaré (deusas 
das águas).
f) Oxóssi (deus das matas ou deus caçador).
g) Omulu (deus invoca para obter curas).
h) Ibeji (deus gêmeos)

As entidades do espiritismo africano foram assimiladas aos ídolos católicos, criando um 
culto ambíguo, de maneira que muitos seguem o ritual de culto da Igreja católica e frequentam os 
terreiros de macumba, revelando a indecisão, o desespero e a ignorância espiritual em que vive a 
maioria do nosso povo (povo brasileiro).

A correspondência entre os orixás e os “santos” católicos é a seguinte:

2) EXUS
 
Não há apenas orixás nos terreiros de Umbanda, segundo os umbandistas, “há ainda os 

Exus, que são os maravilhosos auxiliares que emprestam sua força e o seu poder para a realização 
da grande obra de caridade da Magia. Porque, antes de tudo, a Umbanda é Magia”.

Toda e qualquer reunião de Umbanda inicia invariavelmente com um ato de culto aos Exus. 
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“Na Umbanda os Exus são constantemente invocados, e trabalho algum é começado sem que 
sejam salvadas (reverenciadas ou saudadas) essas entidades”

 
Encontramos a seguinte lista de alguns Exus:

a) Rei ou Maioral – Identifi cado com Lúcifer.
b) Rei das 7 Encruzilhadas – Um dos mais invocados nos trabalhos da Magia. “É ele o 
Senhor absoluto de todas as estradas e caminhos que se cruzam. Chefe supremo de todos 
os caminhos.” 
c) Tranca Ruas (Também Exu Eliô) – Manda também nas ruas. Possui grandes falanges de 
auxiliares. É o mais invocado pelos participantes do baixo espiritismo e a ele são entregues 
a maioria dos despachos feitos nas encruzilhadas (p.144).
d) Veludo – Tem o poder de proteger ou castigar os inimigos daqueles que recorrem aos 
seus incalculáveis benefícios (p. 149)*.
e) Tiriri – Companheiro de Tranca Ruas. É grandemente evocado na prática de trabalhos a 
serem despachados nas encruzilhadas, nos campos, nos rios, bem como nos cemitérios.
f) Quebra Galho – Manda principalmente nas matas. Exerce ainda forte domínio sobre as 
mulheres e moças, incitando-as à perversão e ao abandono do lar (quando casadas). É 
grandemente evocado na prática da Magia Negra para a separação e união ilícita de casais.
g) Pomba Gira – Representa a maldade em fi gura de mulher. Todos os trabalhos inerentes 
a casos de amor nos quais a mulher se sente prejudicada, ou então pretende realizar 
qualquer união, são entregues à Pomba Gira (p. 159)*.
h) Sete Cruzes – Encarregado de zelar a entrada dos cemitérios. A essa entidade é 
entregue todo o trabalho que se pretende fazer para que uma pessoa morra por acidente 
ou assassinada ou outra qualquer espécie de morte, desde que não seja natural (p.162).*
i) Tranqueira – Essa entidade é saudada quando se inicia qualquer trabalho ou sessão de 
umbanda, para que tenham o devido êxito.
j) Sete Portas (ou Exu das 7 Chaves) – Facilita a todos aqueles que o invoca, quando deseja 
abrir cofres, ou recipientes onde se encontre qualquer objeto de valor. Faz desaparecer 
objetos ou ajuda a descobrir objetos escondidos.
k) Morcego – Trabalha principalmente depois da meia-noite. Tem o poder de transmitir 
toda e qualquer espécie de moléstia. É a ele que se fazem as rezas no gado atacado de 
bicheiras, vermes, etc. (p.173).*
l) Tranca Tudo – Ele ajuda em tudo.
m) Pedra Negra – Tem o poder sobre bens e riquezas. Protege as pessoas que se encontram 
em situações fi nanceiras abaladas. É geralmente evocado para obtenção ou realização de 
grandes negócios comerciais (p.181).*
n) Meia-noite – Ensina a falar de modo imediato qualquer língua.
o) Pagão  – Seu trabalho se prende ao que comumente acontece entre os casais que se 
separam, motivados pelo ciúme, pelo desejo de conseguirem amores ilícitos, etc. Prima 
excepcionalmente pela prática do mal, pois sua fi nalidade é incutir o ódio, a incompreensão 
e tudo o que resulta na separação de casais que vivem em harmonia (p.215).*
p) Ganga – Seus trabalhos são feitos exclusivamente nos cemitérios. A ele é entregue todo 
e qualquer trabalho no qual se deseja a morte de pessoas ou também a cura de enfermos 
completamente desenganados (p.225).*
q) Quirimbó – Suas atividades maléfi cas são para prejudicar as moças, induzindo-as ao 
caminho da prostituição.
r) Brasa – É o provocador de incêndios e domina o reino do fogo, tendo a facilidade de 
conceder aos praticantes da Magia Negra a condição de caminhar entre chamas sem 
queimar-se (pp. 123ss).*
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3) CABOCLOS, PRETOS VELHOS, IARAS E CRIANÇAS

a) Caboclos – São espíritos de índios que encarregam-se dos passes, conselhos, consultas 
etc. para a prática da caridade.

b) Pretos velhos – A eles são atribuídas curas e orientações. São tidos como espíritos de 
pretos velhos africanos.

c) Iaras – São espíritos aos quais é atribuída a função de purifi cação dos seus terreiros de 
trabalhos.

d) Crianças – São espíritos que vão aos terreiros para simbolizarem a alegria que os 
participantes devem sentir ao término de suas reuniões.

04   ALGUMAS DOUTRINAS E REFUTAÇÃO
 
As crenças espíritas podem ser resumidas da seguinte maneira:

1) POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DOS VIVOS COM ESPÍRITOS DE MORTOS.

Pelo aspecto sentimental e misterioso, essa doutrina tem atraído muitos para o espiritismo, 
que se deixam arrastar pela sedução da possibilidade de poderem entrar em contato com 
seres de outro mundo, principalmente com entes queridos já falecidos.

Outros, atormentados com problemas diversos, pensam encontrar no espiritismo meio 
de solução para eles, daí as consultas de pessoas que buscam orientação para cura, para 
casos amorosos, para difi culdades fi nanceiras, etc.
 
Refutação:

Não há base nas escrituras para essa crença. Ao contrário, a Bíblia ensina que a prática de 
consultar os mortos é abominável a Deus, pelo que o Senhor a proíbe de modo terminante 
(Dt. 18:9-14 – Is.8: 19,20 – Lv. 19:31; 20:6 – Ex. 22:18).

A própria Bíblia ironiza: “Quando vos disserem: Consultai os necromantes e os adivinhos, 
que chilreiam e murmuram, acaso, não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos 
se consultarão os mortos?”

Os espíritas usam o texto de I Samuel 28.1-25 em que Saul consulta uma necromante, a fi m 
de legitimar esse tipo de prática, porém,  esquecem-se de consultarem o que está escrito 
em 1 Cr 10.13-14, onde fi ca claro que uma das razões da morte de Saul foi justamente 
essa atitude idólatra e  abominável aos olhos do SENHOR. Portanto, o espírito ou a médium 
não adivinhou, mas previu o que certamente aconteceria a um rei desobediente. O que 
explica que a aparição de “Samuel” ou foi demoníaca (cf. 2 Co 11.14), ou foi mentirosa por 
parte da médium, pois não se fala que Saul viu alguma coisa, mas sim que a médium viu.

2) A REENCARNAÇÃO

O espiritismo ensina que quando uma pessoa morre o seu espírito deverá voltar a 
ocupar outro corpo, para viver mais uma vez, e mais outras, para que se vá purifi cando 
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e aperfeiçoando. As várias encarnações seriam meios de purgar seus pecados e de 
aperfeiçoamento moral, para chegar a um alto grau de evolução e felicidade.

Refutação:

Quando o homem morre só duas coisas acontecem: “o corpo volta ao pó e o espírito volta 
a Deus” (Ec. 12:7). Cada pessoa só morre uma única vez (Hb. 9:27).

3) APERFEIÇOAMENTO PELO SOFRIMENTO E BOAS OBRAS.

O espiritismo ensina que não há graça de Deus. O progresso de uma pessoa depende 
exclusivamente do mérito pessoal acumulado nesta encarnação e nas anteriores. Esse 
mérito é alcançado pelo sofrimento e pelas boas obras realizadas.

Refutação:

Não encontramos na Bíblia nenhum ensino que a salvação é pelas obras. Só se alcança 
a salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus como salvador (Jo. 1:12; 3:16,18; 
5:24; 6:47; At. 16:31; Rm. 3:10-12, 23-28; Is. 64:6; Ef. 2:8,9).

4) JESUS É UM ESPÍRITO QUE ALCANÇOU GRANDE DESENVOLVIMENTO.
 
O espiritismo considera Jesus a maior entidade encarnada que já veio a terra – mas 
somente homem e não Deus.

Refutação:

Jesus tinha, realmente, a natureza humana, mas não era somente humano. Tinha em si 
duas naturezas que formava, a natureza divino-humana. Jesus é o fi lho de Deus que se 
tornou carne para ser o representante da raça humana e, como tal, morreu pelos nossos 
pecados.
Jesus é o verbo encarnado (Jo. 1:1,14).
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus (Mt. 16:15-17).
Jesus desceu do céu (Jo. 6:38).
Jesus e o Pai são um (Jo. 10:30; 14:7-11).
O próprio nome de Jesus mostra a sua divindade (Mt. 1:23).
Jesus é o Senhor e Rei do Universo (Fp. 2:10-11; 1Tm. 6:15; Ap. 17:14).

5) HÁ VALOR NAS PRECES PELOS MORTOS E PELOS ESPÍRITOS SOFREDORES.

“Os espíritos sofredores pedem preces. Estas lhes são úteis, porque, vendo que alguém 
deles se lembra, sentem-se menos abandonados e infelizes. Mas a prece tem sobre eles 
uma ação mais direta: aumenta-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo 
arrependimento e pela preparação e podem desviá-los do pensamento do mal. É assim 
que não somente podem ser aliviados, como abreviados os seus sofrimentos”.

Refutação:

A Bíblia estabelece a existência de somente dois lugares para onde vão os espíritos após 
a morte do corpo, são dois destinos eternos para esses espíritos, a saber: céu e inferno ou 
salvação e perdição eterna (Hb. 9:27; Jo. 3:18,19Lc. 16:19-31).
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05   CONCLUSÃO

“Salvai alguns do fogo” (Jd. 23) é a exortação dirigida a cada crente em Jesus. Essa 
é a responsabilidade que temos, como servos de Cristo, em relação aos espíritas e 
umbandistas. Eles são pecadores como quaisquer outros, condenados ao fogo do inferno, 
e muitos deles poderão ser arrebatados dessas chamas se lhes levarmos em tempo a 
mensagem do evangelho da salvação pela graça de Deus mediante a fé em Jesus.
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CFAP • MÓDULO 3 • CAPÍTULO 6,7,8, 9 e 10

NOME: ________________________________________________________________________DATA:________________

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM

1) Cite duas heresias pregadas pelos Testemunhas de Jeová, e como refutá-las.

2) Cite três maneiras de tratar com as testemunhas de Jeová.

3) O que os Mórmons pregam e ensinam?

4) O que os Mórmons ensinam sobre a salvação, e como refutá-los?

5) Cite 3 métodos ou práticas da Congregação Cristã.

6) O que a Congregação Cristã ensina sobre o dom pastoral, e como refutá-los?

7) O que diz a crença no localismo, ensinada pela Igreja Local?

8) Como a Igreja Local interpreta a Bíblia, e como refutá-los?
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9) Quais são os diversos ramos do Espiritismo?

10) AQuais são as principais entidades do Espiritismo?

11) O que ensina o Espiritismo em relação à comunicação dos vivos com os mortos?.

12) Como os Espíritas consideram Jesus?
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CAPÍTULO 10

LEGIÃO DA BOA VONTADE

01   HISTÓRICO

Em 1926, um jovem de 12 anos chamado Alziro Elias David Abraão Zarur (1914-1979)  
afi rmou ter recebido uma “Revelação” na qual Jesus lhe mandava pregar e revelar o sentido oculto 
e prático do Novo Mandamento, que se encontra no Evangelho de João 13.14: “Novo mandamento 
vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos 
outros”. Tudo o que Zarur ensinou posteriormente “baseava-se” nesse ensinamento.

Para levar avante a sua “Missão”, sendo radialista, fez uso do programa Hora da Boa 
Vontade pela Rádio Globo do Rio de Janeiro. A organização ofi cial da LBV se deu em 1950, também 
no Rio de Janeiro, pois a partir do seu programa, surgiram os legionários, que o chamavam de 
“paizinho”. 

Pregava que o seu grupo estava restaurando o “Cristianismo do Novo Mandamento”, já 
que o Cristianismo fundado por Jesus desviara-se do seu propósito. Zarur pregava que a LBV 
restauraria o cristianismo, pois julgava que a LBV era a quarta e última revelação de Deus à 
humanidade, sendo as três anteriores o judaísmo, o cristianismo e o kardecismo. Zarur chegou a 
afi rmar: “Um dia a LBV será sagrada para o mundo inteiro, quando todos entenderem o sentido 
oculto e prático da Revelação do Novo Mandamento, que é a Quarta e última revelação deste ciclo”.

Alziro Zarur administrou a LBV até sua morte, em 1979. Assumiu em seu lugar o atual 
presidente mundial da LBV, José Simões de Paiva Neto. Nascido em 1941, este foi quem intensifi cou 
a obra social e espiritualista da LBV com creches, escolas, asilos, ambulatórios e templos religiosos 
espalhados pelo Brasil e no mundo. A sede mundial fi ca em São Paulo, Capital.

Devido ao seu intenso trabalho na área social, a LBV é estimada e assistida por muitos; são 
milhares de simpatizantes a contribuir fi nanceiramente; porém, poucos se tornam participantes 
da “RELIGIÃO DE DEUS”, como é conhecido o aspecto espiritual da LBV.
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02   DOUTRINAS

1) A BÍBLIA
 
Não creem na inspiração divina de toda a Bíblia, mas somente na “parte divida da Bíblia”, 

que são os Evangelhos. Segundo Zarur e Paiva Neto, a Bíblia precisa ser corrigida e atualizada 
devido ao estado pouco evoluído dos seus primeiros autores.

Refutação: 

“Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a correção, para educação 
na justiça, a fi m de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa 
obra”. (2 Tm 2.16-17)

2) A TRINDADE

Zarur disse ser “teimosia” dos cristãos afi rmar que a doutrina da Trindade é bíblica, quando 
é, na verdade, apenas um dos pilares fundamentais do Cristianismo. 

Refutação:

A Bíblia afi rma que Jesus é Deus e que o Espírito é Deus (cf. afi rmação abaixo), como 
também o Pai é Deus. Logo, existe a Trindade.

3) JESUS

Paiva Neto diz: “JESUS também começou como nós: na estaca zero. Ele não foi criado com 
uma perfeição sem jaça (mancha falha). Foi feito simples e ignorante como cada um de nós, claro 
que anteriormente à fundação do Planeta Terra. Jesus evoluiu em outro mundo e foi desenvolvendo 
o Seu Espírito, de encarnação em encarnação, até chegar à unidade com o Pai, a ponto de poder 
dizer: EU E O PAI SOMOS UM”. Paiva Neto também diz: “Jesus foi e é o médium de DEUS.”

O Nascimento de Jesus e Sua Humanidade

Além de negar a divindade absoluta de Jesus, como vimos acima, a LBV nega também 
a sua humanidade, afi rmando que ele possuía um “corpo fl uídico”, ou seja, parecia de carne e 
ossos, mas não era. Consequentemente ensinam que Maria teve um parto fl uídico: ela pensou que 
estivesse grávida e que dera a luz, mas foi tudo ilusão. Diz que Jesus veio para viver e não para 
morrer por nós, e esta foi a sua missão.

A Morte e Ressurreição de Jesus

Vejamos se alguém pode tirar algo de útil de uma afi rmação como essa: “O fato de não 
ter Jesus morrido, comprovado na Sua Ressurreição, é o divino laço que une os tristes relatos de 
Seu sofrimento por nós, no Evangelho, à majestade de Seu retorno Glorioso no Apocalipse.”. Como 
vimos, é uma declaração contraditória e confusa, pois, ora afi rma que Jesus não morreu, ora diz 
que ele ressuscitou. Como alguém pode ressuscitar sem ter morrido? Ele vê a ressurreição de 
Jesus como um ressurgimento aos olhos humanos.
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Refutação: 

Jesus tinha em si duas naturezas, a divino e a humana.
Jesus é o verbo encarnado (Jo. 1:1,14).
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus (Mt. 16:15-17).
Jesus desceu do céu (Jo. 6:38).
Jesus e o Pai são um (Jo. 10:30; 14:7-11).
O próprio nome de Jesus mostra a sua divindade (Mt. 1:23).
Jesus é o Senhor e Rei do Universo (Fp. 2:10-11; 1Tm. 6:15; Ap. 17:14).

Há passagens que ensinam a adoração a Jesus e sabemos que só Deus pode ser adorado: 
“...e todos os anjos de Deus o adorem” (Hb 1.6).
“Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra”
“...os onze discípulos...quando o viram, o adoraram...” (Mt 28.17).
“Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo” (Lc 24.52). 
E mais: Mt 20.20; 2.2,11; 8.2; 14.33; 15.25, 28, 9; 9.18; Ap. 5.13,14; 7.11.

Porque Ele é Deus, a Bíblia ainda diz:
“No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus” (Jo 1.1)
“...aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e 

Salvador Cristo Jesus...”.

A Bíblia afi rma que Jesus morreu e ressuscitou:
“Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois, fi rmam 

alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então, 
Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé... Mas, 
de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos... (1 Co 15.12-15, 20).

4) O ESPÍRITO SANTO

Para a LBV, o Espírito Santo é uma “designação fi gurada” que indica o conjunto dos espíritos 
puros.

Refutação:

A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus: (Êx 17.7 - compare Hb 3.7-9; 
At 5.3,4; 1 Co 3.16; 2 Tm 3.16; 2 Pe 1.21. Jo 14.26; 16.7-11; Rm 8.26; Jo 14.26; At 16.7; 1 Co 12.11; 
Is 63.10; Ef 4.30; Atos 5.3).

5) A SALVAÇÃO

Os pecados não podem ser expiados e perdoados através de Cristo, mas apenas através 
da reencarnação, pelo esforço pessoal. Pois, afi nal, o próprio Jesus, segundo Paiva Neto, teve que 
passar por este processo evolutivo.

Refutação:

“...e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas 
ainda pelos do mundo inteiro.” (1 Jo 2.2)

“Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não 
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de obras para que ninguém se glorie” (Ef 2.8-9).

Não encontramos na Bíblia nenhum ensino que a salvação é pelas obras. Só se alcança a 
salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus como salvador (Jo. 1:12; 3:16,18; 5:24; 6:47; At. 
16:31; Rm. 3:10-12, 23-28; Is. 64:6; Ef. 2:8,9).

6) A VIDA APÓS A MORTE

Não há céu nem inferno, como ensina o Kardecismo. Também, o juízo após a morte é 
desacreditado. Não há ressurreição, ou seja, a união da alma com o corpo, mas, sim, reencarnações 
diversas, onde os espíritos poderão expiar os seus pecados, até atingir um estado de “espírito 
puríssimo”, como o que Jesus alcançou.

Refutação:

Quando o homem morre só duas coisas acontecem: “o corpo volta ao pó e o espírito volta a 
Deus” (Ec. 12:7). Cada pessoa só morre uma única vez (Hb. 9:27).

7) OS ANJOS

Não existem anjos demônios ou Satanás. Estes seriam, simplesmente, “espíritos inferiores 
ou superiores” e nada mais que isto. 

Refutação: 

Satanás existe: (1 Cr 21.1; Jó 1.6; Zc 3.1; Mt 4.10; Mt 12.26; 16.23; At 5.3; 2 Co 2.11; 2 Co 11.14; 
Ap. 2.9; 12.9; 20.2).

Demônios existem: (Lv 17.7; 1.34; Mc 3.22; Mc 9.38; Lc 7.33; Lc 11.14; 1 Co 10.20; 1 Tm 4.1; 
Ap. 9.20; Ap. 18.2). A origem dos demônios (2 Pe 2.4; Jd 6).

Anjos existem: (Sl 34.4; Sl 91.11; Mt 4.11; At 12.7; Ap. 22.16). São ministros de Deus a serviço 
dos Seus servos (Hb 1.13-14).

03   CONCLUSÃO

A obra da LBV com idosos e crianças é um exemplo para os cristãos genuínos, bem como 
para toda a sociedade. Todavia, devemos lembrar que além da LBV, muitos outros grupos, cristãos ou 
não, também realizam obras assistenciais. Logo, trata-se de um compromisso social independente 
da religião que professa. 

As boas obras, por mais magnífi cas que sejam, não podem comprar a vida eterna, pois 
esta só pode ser obtida mediante a fé em Cristo (Ef 2.8-9). Mas devemos lembrar que a Bíblia não 
desconsidera as boas obras, até mesmo como autenticação de que a fé professada é genuína (Ef. 
2.10; Tg 2.14-18). 

Portanto, a ordem deve ser: uma pessoa, primeiro deve ser chamada a aceitar Jesus pela fé 
e, depois, ser convocada a viver uma vida com boas obras. O problema que seitas espíritas como a 
LBV e outras fazem o caminho contrário: primeiro as boas obras, depois a fé.
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CAPÍTULO 11

SANTO DAIME

01   ORIGENS

De caráter sincrético, o SD é uma mescla de Cristianismo, Espiritismo, cultos Afro-
brasileiros e pajelança. Seu fundador, Raimundo Irineu Serra (1892-1971), nascido em São Luís do 
Ferré (MA) foi para o Acre a fi m de trabalhar na extração de látex, em 1912. Na fl oresta amazônica, 
entrou em contato com a bebida alucinógena oasca (abreviatura de ayahuascas, que signifi ca cipó 
das almas em dialeto quíchua), também conhecido como mariri, yajé ou jagube e a chacrona, uma 
folha que, quando misturada à bebida, intensifi ca os seus efeitos. 

Os índios usavam a bebida para fi ns terapêuticos, bem como em seus rituais religiosos, 
pois ao ingeri-la tinham “visões do além”. A doutrina do Santo Daime é o trabalho espiritual mais 
antigo dentre as diversas linhas que se utilizam da ayahuasca (referindo-me ao contexto do 
fenômeno cultural amazônico constituído por rituais doutrinários que se embasam no consumo 
ritualizado da ayahuasca), e foi iniciado pelo Sr. Raimundo Irineu Serra na década de trinta, na 
cidade de Rio Branco, Acre e consolidado nas décadas de quarenta, cinquenta e sessenta. 

Nos anos setenta e oitenta essa doutrina religiosa foi ampliada pelo Sr. Sebastião Mota 
de Melo que, rompendo as fronteiras regionais e internacionais, instalou fi liais no sul do país e no 
exterior. Sebastião Mota administrou até a sua morte o Centro Eclético da Fluente Luz Universal 
Raimundo Irineu Serra (CEFRURIS).

A maior das colônias SD, desde então, tem sido administrada por Alex Polari, ex-terrorista, 
ateu marxista, que passou vinte anos na cadeia. Este continua a manter a ideologia do CEFRURIS, 
a saber, espalhar mundo afora o “O Ecletismo Evolutivo”, pois o SD tem a pretensão, de ser o 
elemento unifi cador de todas as religiões. O SD conta hoje com um número de 5.000 adeptos.

02   DOUTRINAS

Um resumo da origem dessa doutrina foi relatado pelo Sr. Sebastião Jacoud em 14.05.75 
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no Jornal “Rio Branco”, em sua coluna intitulada “Páginas do Folclore Evangélico”

Segundo seus seguidores, esse império espiritual foi recebido por Irineu, da parte da 
Virgem da Conceição, e instrumentalizado e convencionalizado na forma de um ritual 
que envolve cânticos, bailados e a ingestão da ayahuasca, que é um veículo sagrado e 
fundamental para a doutrina do Santo Daime. A nova religião teria esse nome “Daime”, 
pois seria calcado no verbo dar, ou seja, aqueles que necessitassem e pedissem, 
alcançariam o favor divino por meio do “Daime”. 

1) ORIGEM DIVINA

O antropólogo Fernando La Rocque escreveu sobre as origens do Santo Daime como 
fenômeno cultural e religioso brasileiro. 

Trabalhando como seringueiro no Peru, justamente com os irmãos Antônio e André 
Costa, o Sr. Raimundo Irineu Serra conheceu a bebida milenar designada como 
ayahuasca, utilizada imemorialmente pelas sociedades indígenas da região em seus 
rituais xamanísticos, e que ele viria a consagrar mais tarde como Santo Daime, uma 
bebida sagrada. A história do surgimento do Santo Daime ocorre da seguinte forma:

“Quando ele foi tomar huasca pela primeira vez, disseram que a bebida era arte de Satanás. 
Ele foi lá, tomou a primeira vez, a segunda, e quando começou a chegar a miração; ele que 
era muito corajoso, começou a chamar Satanás e todos os demônios para virem ajudar ele 
a ganhar muito dinheiro, para ele voltar para a terra dele. Aí começou a aparecer cruz, e 
era cruz de todo o jeito ao redor dele, que ele começou a desconfi ar. Não é coisa do Diabo, o 
Diabo tem medo de cruz, e quanto mais eu chamo o Diabo, mais cruz aparece. O Diabo é só 
mostrar a cruz e ele sai correndo (risos), aí tem uma coisa diferente.” 
Da primeira vez, ele foi tomar a bebida como qualquer pessoa, por curiosidade. A bebida 
fi cava dentro de uma lata, e eles tomavam com uma cuia. Um amigo então disse para ele 
levar um pouco da bebida para uma pessoa que estava pedindo, atrás da “fumaceira” (casa 
de defumar borracha). Quando ele chegou lá, não tinha ninguém, era só espiritual.
Aí foi que veio a revelação do Pizango para o Mestre Irineu (Crescêncio Pizango?). Crescêncio 
devia ser o nome dele mas a entidade era Don Pizango. Ele revelou-se para o Mestre assim: 
ele se socou dentro da lata que eles estavam tomando a bebida, e mandou todos olharem 
dentro da lata para ver se viam ele lá dentro. Ninguém viu nada, aí o Don Pizango falou para 
ele: Olha, só usted vai aprender o tanto que eu aprendi e mais alguma coisa, e ninguém mais. 
Essa foi a palavra de Don Pizango para ele; essa entidade que é um guardião responsável 
pelo uso da bebida. 
 Antônio Costa perguntou para ele se ele queria tomar Huasca na quarta-feira e ele 
respondeu: Huasca, o que é Huasca?
Huasca é um líquido que a gente toma e vê muita coisa boa, tudo o que a gente pede para ver 
ele mostra. Então ele foi e tomou o dele, sentiu que a coisa era boa e quis ver. Quis ver a terra 
dele lá no Maranhão, e prontamente apareceu o Maranhão. Quis ver Belém, e prontamente 
apareceu Belém. Nessa noite, todos os países que ele se lembrou, que ele pediu para ver, ele 
viu. Olha! ele dizendo com ele mesmo; se for uma coisa boa eu quero levar para o meu Brasil, 
mas se não for, eu não levo não”. 

Refutação: 

O recurso usado por Irineu a fi m de avaliar a procedência divina ou satânica de suas 
visões revelam uma total falta de conhecimento bíblico, bem como uma incoerência 



221

entre o que Irineu diz crer e a conclusão a qual chega, de que por ter cruz na visão não 
poderia ser algo de origem satânica. O que Irineu deveria avaliar é: 

a) Se ele tem como válida a afi rmação de que o diabo não gosta da Cruz, Irineu e todas 
as demais pessoas que vivem em nosso século, souberam isto a partir das Escrituras, e 
realmente a Bíblia diz: “e, despojando os principados e as potestades, publicamente os 
expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz”. Logo, não é simplesmente a cruz como um 
amuleto que derrota e assusta Satanás, mas sim os efeitos da Morte de Cruz do Nosso 
Salvador é que triunfa sobre a ação de Satanás.

b) Se a Escritura deve ser levada em conta nesse particular que é uma das bases, que 
segundo Irineu indica a origem dessa seita, logo, deveria ser levada em conta também, 
quando falando de Satanás, adverte: “...Ele foi homicida desde o princípio e jamais se 
fi rmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do 
que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira”. (Jo 8.44). Vemos que Satanás 
não enganaria se fi zesse algo que lhe é próprio, mas sim, enganaria se fi zesse algo 
aparentemente bom, como diz o Apóstolo Paulo: “E não é de admirar, porque o próprio 
Satanás se transforma em anjo de Luz” (2 Co 11.14). 

c) Diante dessas afi rmativas, devemos levar em conta que a mesma Bíblia que trouxe 
a revelação a Irineu a respeito da Cruz é a que nos mostra que não podemos aceitar o 
fundamento dessa seita, pois a Escritura Sagrada é muito clara quando diz que “Porque 
ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo” (1 
Co 3.11). Nesse caso, o fundamento seria Jesus Cristo e mais alguma coisa, como por 
exemplo, a bebida, contrariando a Escritura quando diz que o único veículo sagrado para 
nos levar a Deus é a Fé dada por Deus (cf. Ef 2.8,9) que advém ao ouvirmos a Palavra de 
Cristo, comunicada pelos cristãos e iluminada no coração receptor pelo Seu Santo Espírito 
(Rm 10.17; 1 Co 12.3). Além do mais a palavra de Deus não fala de outro intercessor entre 
Deus e os homens, senão, “...Cristo Jesus, homem...” (1 Tm 2.5), ou Jesus Cristo e mais 
“Nossa Senhora da Conceição”; logo, não existe na Palavra de Deus nem mesmo a ideia de 
uma intercessora, como faz essa seita, fazendo ecoar o engano do Romanismo.

2) SANTOS E XAMÃS

Segundo o antropólogo Fernando La Rocque, a história do surgimento da doutrina está 
relacionada igualmente a uma senhora de nome Clara (a luz) que lhe aparecia em visões 
e que é identifi cada como Nossa Senhora da Conceição, a Rainha da Floresta, que lhe deu 
instruções para que ele se preparasse pois ela tinha uma missão espiritual para entregar 
a ele. 

Todavia, vemos que os seguidores demonstram uma tamanha confusão quanto à 
defi nição de quem é verdadeiramente essa “senhora”:

“Antônio Costa - Irineu, aqui tem uma senhora que veio contigo lá do Maranhão.
Irineu - Senhora? Mas rapaz, no barco que eu vim, não tinha nenhuma mulher; de onde que 
veio essa senhora?
Antônio Costa - Ela disse que é para você vir aqui tomar huasca no sábado que ela tem uma 
laranja para te entregar.
Irineu - Laranja? pergunte o nome dela.
Antônio Costa - Ela disse que se chama Clara.
Irineu - Clara? Não veio nenhuma Clara comigo.
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Antônio Costa - Ela disse que é para você vir tomar Huasca no sábado.
No sábado, ele tomou Huasca e começou a mirar, tomou mais um pouco e a miração encheu, 
quando encheu, ela chegou e disse: Olha, tu disseste que eu não vim contigo desde lá do 
Maranhão te acompanhando; mas eu vim. Você tem razão de pensar assim, porque você 
vinha materialmente e eu vinha espiritualmente. A laranja que eu tenho para te dar é a chave 
da Huasca. Essa chave era para o Antônio Costa, mas ele não tem competência, quem tem 
é você. Você dá conta? - Dou. Então eu vou lhe entregar a chave da Huasca na tua mão, mas 
não é hoje não; você fi que tomando huasca que depois eu te explicarei melhor.”

Refutação:

A mesma que está acima.

3) BOAS OBRAS E ASCETISMO

Ele se preparou e ela se apresentou como uma entidade espiritual, soberana, dizendo 
que tinha uma missão para entregar a ele, mas que não era para ele enricar. Ele ia 
sofrer e trabalhar muito, mas não esperasse receber nenhuma recompensa material, só 
espiritual.

Ele foi e respondeu para ela, que se fosse para engrandecer o nosso País ele traria para 
o Brasil, se não, ele não queria. Esse foi o primeiro contato dela com ele, mandando ainda 
que ele preparasse a dieta. O “negócio não entrou assim tão fácil”.

Observamos que esse preparo corresponderia a uma dieta ascética, se afastando 
da rotina de todos os dias para viver à partir do período da dieta, em um estado de 
iniciado, iluminado, se reintegrando na fase seguinte, com um novo status, em razão das 
revelações que lhe foram entregues, entre elas a patente de Mestre do Império Juramidã. 
Isso é chamado de rito de passagem.

No relato dos informantes, confi rmamos essas observações da iniciação do Sr. Raimundo 
Irineu Serra, como esse rito de passagem.

“Foi lá pelo lado de Brasiléia (município do Estado do Acre, fronteiriço … à Bolívia) que ele 
foi fazer a dieta. Perguntaram a ele: Você quer ser o maior curador do mundo? O que você 
quiser você tem, mas, para alcançar isso, você tem que fazer a dieta. Não pode conversar 
com ninguém nem ver mulher, nem falar de mulher, e tem que arrumar um companheiro de 
barraca para morar com você.
Ele arranjou o Chico, que era companheiro de barraca dele, seringueiro também e muito 
pontual. Aí ele fi cou oito dias na mata comendo macaxeira insossa com Chico. Tomou Huasca 
no início do trabalho e no fi m, porque com três dias ele já estava tendo visão. Tudo andava e 
se mexia no mato, tudo ele sabia e adivinhava.
Aí o companheiro dele, um dia, disse: Acho que o Irineu está fi cando doido, como é que o 
cara come essa macaxeira insossa todo dia, eu vou botar ao menos um pouquinho de sal na 
macaxeira dele. 
Um dia ele foi, pegou lá no negócio do sal, esteve na beira da panela para colocar e ele 
(Irineu) lá da mata ouviu: Oh! o Chico queria botar sal na sua macaxeira, ele pegou foi 
pertinho da panela, mas voltou e colocou no lugar de novo.
Quando ele chegou, Irineu disse: Chico, tu queria botar sal na minha macaxeira? - Rapaz, já 
vi que você está adivinhando, eu peguei o sal fui na beirinha da panela e voltei. Me lembrei 
do teu pedido e voltei. Agora até que eu me animei, vou te tratar bem, sei que você está 
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aprendendo alguma coisa.
Aí até os paus falavam, as coisas se mexiam, aqueles caboclos velhos antigos chegavam 
perto dele, mas ele não tinha medo. Quando aparecia coisa demais, ele andava armado com 
um rifl e na bandoleira, ele dava um tiro (risos), aí alertava.
Quando foi com oito dias, ele terminou; tinha aprendido muita coisa com a madrinha dele, 
que ele era devoto todo o tempo. Ela é da mata, é a Rainha da Floresta, como diz o Hino, eu 
acho que é a mesma que chamam Iemanjá.” (B)
“Ele começou a entrar para o plano espiritual, e aqui e acolá ele via umas folhas se mexendo 
dentro do mato, era o espiritual que estava se manifestando.
Até que numa dessas oportunidades ele sentou-se na sacupema de um pau (espaço 
delimitado pelas raízes de árvores frondosas como a samaúma) e ali ele foi mirar, entrou em 
trabalho. Só quem toma Daime é que sabe o que é isso. Ele foi mirar e nessa miração ele viu 
a lua vir chegando, se aproximando dele, com uma  guia pousada no centro.
Era ela que vinha entregar a doutrina e revelar os mistérios para ele. Alguns fi caram 
revelados para nós dito por ele, ou até mesmo através dos Hinários, mas os segredos 
maiores, esses não são para nós saber.”

Refutação:  

Não encontramos na Bíblia nenhum ensino que a salvação é pelas obras. Só se alcança 
a salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus como salvador (Jo. 1:12; 3:16,18; 
5:24; 6:47; At. 16:31; Rm. 3:10-12, 23-28; Is. 64:6; Ef. 2:8,9).

4) DEUS

Deve ser adorado em espírito e verdade, seguindo-se o cerimonial do Ecletismo 
Evolutivo.

Refutação:
 
Nada além da Bíblia deve servir de base para a nossa adoração a Deus: “Tudo o que eu 
ordeno, observarás; nada lhe acrescentarás, nem diminuíras” (Dt 12.32). “E em vão me 
adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens”.(Mt 15.9).

5) MESTRE IRINEU

Sua doutrina deve ser cultuada, pois trata-se fundamentalmente do evangelho de Jesus 
Cristo.

Refutação: 

Os textos acima nos mostram que nada pode ser acrescentado às Escrituras. Além 
disso, vemos em I Samuel 28.1-25 que Saul consultou uma necromante que têm visões 
e adivinhações e, em 1 Cr 10.13-14, fi ca claro que uma das razões da morte de Saul foi 
justamente essa atitude de consultar portadores de visões que não procediam de Deus, 
em uma atitude idolatra e abominável aos olhos do SENHOR.

6) ATENDIMENTO

Seguindo a instrução de Nossa Senhora da Conceição, deve-se proporcionar sessões 
especiais aos que buscam o socorro espiritual para sanar seus males físicos e/ou 
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psíquicos. Ninguém que, com fé, clamar “daime”, deve ser desprezado. Cooperativismo: 
Implantação de um sistema comunitário cooperativista, com vias a fortalecer o senso de 
irmandade, propiciando o bem-estar de todos.

Refutação: 

Como vimos quando tratávamos sobre a obra da LBV com idosos e crianças, afi rmamos 
que esse trabalho é um exemplo para os cristãos genuínos, bem como para toda a 
sociedade, todavia, lembramos que além da LBV e também os participantes do Santo 
Daime, muitos outros grupos, cristãos ou não, também realizam obras assistenciais. 
Tratando-se tal obra de um compromisso Social, independente da religião que professa. 
Portanto, as boas obras por mais magnífi cas que sejam, não podem comprar a vida 
eterna, pois esta só pode ser obtida mediante a fé em Cristo (Ef 2.8-9). Também não pode 
legitimar uma religião como verdadeira, pois só as Escrituras podem fazê-lo.

7) CURAS

O maior apelo do SD certamente está em seu superestimado poder terapêutico. Muitos 
são os depoimentos de cura através da ingestão da bebida sagrada.

Refutação: 

Já vimos em lições anteriores que Satanás só pode tirar aquilo que ele colocou, logo, 
só pode tirar os males que ele mesmo proporcionou a alguém. Diferente é a obra de 
Jesus, que derrota a ação de Satanás e até mesmo os malefícios trazido pela queda 
da humanidade em pecado. Além disso, “embora se reconheça o poder terapêutico das 
plantas amazônicas, o mesmo não pode ser dito com segurança do SD. 

Ainda não existem estudos que comprovem a efi cácia sugerida pelo movimento. Porém, 
é comprovado que qualquer alucinógeno é uma droga, que, como qualquer outra tem os 
seus efeitos colaterais. Assim seu uso indiscriminado pode produzir malefícios à saúde 
física ou psíquica. É bom lembrar que a autossugestão pode ser um forte elemento a 
explicar algumas curas obtidas no SD”.
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CAPÍTULO 12

IGREJA DA UNIFICAÇÃO

01   HISTÓRICO

O fundador e líder da Igreja da Unifi cação chamava-se Sun Myung Moon, nascido na Coréia, 
no dia 6 de janeiro de 1920, fi lho de pais Presbiterianos.  

Antes de ser excluído da Igreja Presbiteriana, Moon entrou para a Igreja Pentecostal, em 
Pyongyang, capital da Coréia do Norte, onde começou a pregar as suas doutrinas e de onde saiu 
para fundar a sua própria Igreja.  

Moon alega ter tido uma visão, quando orava em uma colina na Coréia. Afi rma que o Senhor 
Jesus Cristo apareceu na visão pedindo-lhe que levasse avante a tarefa que Ele não conseguira 
completar, e que Moon era o único capaz disso. Moon diz que, após muitos pedidos repetidos de 
Jesus, ele aceitou o desafi o. 

Dizia que durante os seus longos períodos de oração e estudos da Bíblia, conversava 
pessoalmente com Jesus Cristo, que lhe dava a conhecer ensinamentos e segredos não contidos 
na Bíblia. 

Um ano após seu primeiro casamento, Moon começou a que tornaria a Igreja da Unifi cação. 
Logo foi preso, mas afi rmou que foi devido à sua posição anticomunista. Outras fontes, porém, indicam 
que foi acusado de imoralidade (bigamia) e prática de capitalismo na Coréia do Norte marxista. 

Solto, mudou-se para a Coréia do Sul, onde prosseguiu com seus ensinos. Em 1954 
fundou a Associação do Espírito Santo para Unifi cação do Cristianismo Mundial. Naquele 
mesmo ano divorciou-se da primeira esposa. Em 1955, foi preso novamente sob acusação de 
imoralidade e sonegação. 

A Igreja da Unifi cação mantém uma grande rede de organizações nos Estados Unidos. 
Existem 55 centros de adoração espalhados por todo o país, que reúne um total de aproximadamente 
dez mil adeptos. Algumas das entidades mais importantes são: 
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Organizações Religiosas:

Associação da Famílias para a Unifi cação e Paz Mundial
Instituto Washington para Valores na Política Pública
Fundação Religiosa Internacional
Clero e Leigos em Ação Compartilhada Internacional
Fundação Cultural Internacional

Grupos Políticos

Federação Internacional para Vitória sobre o Comunismo
CAUSA – EUA
CAUSA – Internacional
Comitê Americano de Constituição
 
Empresas

Empreendimentos One Up
Empreendimentos Oceânicos Internacional
Comunicações Notícias do Mundo
Associação Mundial Mídia
Companhia Washington Times
Imprensa Livre Nacional.

02   COMPREENSÕES GERAIS
 
1) O MESSIAS CONTEMPORÂNEO
 
Moon deixa bem claro que ele acredita ser o Messias Contemporâneo. Ele diz: 

Com a plenitude do tempo, Deus enviou seu mensageiro para revolver as questões 
fundamentais da vida e do universo. Seu nome é Sun Myung Moon. Por muitas décadas ele vagueou 
em um vasto mundo espiritual, em busca da verdade fi nal. Nessa verdade, ele passou por sofrimentos 
inimagináveis para qualquer pessoa em toda a história da humanidade... Combateu sozinho contra 
miríades de forças satânicas, no mundo físico e no mundo espiritual, mas fi nalmente triunfou sobre 
todas elas. Dessa maneira, ele entrou em contato com muitos santos no paraíso de Jesus, e assim 
trouxe à luz todos os segredos divinos, por meio de sua comunhão com Deus.

Concernente a superioridade de Moon em relação a todos que viveram antes dele, inclusive 
Jesus, Moon afi rma: 

“Nenhum herói do passado, nenhum santo ou piedoso do passado, como Jesus Cristo ou 
Confúcio, tem-nos ultrapassado em excelência.” 

Mesmo sendo as doutrinas de Moon totalmente contrárias ao cristianismo, ele afi rma, com 
ênfase, que foi Jesus Cristo quem lhe revelou. Disse Moon: 

“Vocês talvez queiram perguntar-me de novo: ‘Com que autoridade você afi rma essas coisas?’ 
Eu falei com Jesus no mundo dos espíritos. E também falei com João Batista. Essa é a minha autoridade. 
Se agora vocês não podem determinar que as minhas palavras são verazes, certamente descobrirão 



227

que assim é, com a passagem do tempo. Essas são verdades ocultas, que estão sendo apresentadas a 
vocês com uma nova revelação. Vocês me têm ouvido falar a Bíblia. Se vocês acreditam na Bíblia, então 
deverão crer no que estou dizendo.” 120

2) EXCLUSIVISMO 

Da mesma forma, como fazem todos os líderes das seitas, Moon declara-se dono exclusivo 
da verdade, dizendo: “Nós somos o único povo que realmente compreende o coração de Jesus, e 
a esperança de Jesus.”  121

3) FONTE DE AUTORIDADE

Na Igreja da Unifi cação os ensinos e escritos de Moon tomaram o lugar da Bíblia. Diz Moon: 

“Pode ser desagradável aos líderes religiosos, mormente aos cristãos, saberem que uma nova 
expressão da verdade terá que aparecer. Eles acreditam que a Bíblia, que atualmente possuem, é 
perfeita e absoluta em si mesma.” 122

Moon também afi rmou: 

“...as palavras de Jesus no Novo Testamento e o Espírito Santo perderão a sua luz... e ‘perderão 
a sua luz’ signifi ca que o período de sua missão terminou, até a inauguração de uma nova era.” 123   

Para os membros da Igreja da Unifi cação, o livro Princípio Divino é o testamento completo, 
a obra autorizada máxima, ultrapassando a própria Bíblia em importância.

Refutação:

As afi rmações de Moon chocam-se com os conceitos da Bíblia. As Escrituras ensinam que 
a Palavra de Deus é eterna (Is. 40:8; Mt. 24:35). A Ideia de que as palavras do Senhor Jesus Cristo 
algum dia perderiam a luz, é diabólica.

A Bíblia condena aqueles que adicionam algo ao que esta revelado nas Escrituras (Dt. 4:2; 
Ap. 22:18; ver Gl. 1:8.). 

03   OUTRAS DOUTRINAS

A visão básica de Moon envolve o conceito de dualismo. A totalidade da existência seria 
dual: Deus e a Deusa mãe; Macho e Fêmea; Luz e Trevas; Yin e Yang; Espírito e Carne. Cada parte 
da existência teria seu aspecto dual.

 
1) A QUEDA DO HOMEM
 
De acordo com o livro Princípio Divino, em Gênesis, houve duas quedas, uma física e outra 

espiritual. Ambas as quedas foram sexuais em sua natureza. Eva teria tido relações sexuais com 
Lúcifer, o que foi a causa da queda espiritual. Depois, teve relação sexual com o espiritualmente 
imaturo Adão, resultando na queda física.
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Moon explica dizendo: 

“Faz parte da natureza humana ocultar alguma área de transgressão. Eles cobriram seus 
órgãos genitais, o que indica claramente que sentiram vergonha da área sexual de seus corpos, 
porquanto haviam cometido pecado através desse área.” 124

2) A VINDA DE CRISTO

Moon afi rma que quando Jesus veio à terra, deveria ter remido a humanidade física e 
espiritualmente, mas falhou em sua missão: 

“Jesus fracassou em sua missão messiânica. Sua morte na cruz não foi uma parte 
essencial do plano de Deus para a redenção do homem pecaminoso” 125

3) JOÃO BATISTA

Moon acredita que a grande razão para a crucifi cação do Senhor Jesus, foi uma falha de 
João Batista. Ele deveria preparar o caminho para Jesus vir ao povo de seus dias, mas, segundo 
Moon, falhou por ter perdido a fé, levando o povo a abandonar a Jesus, resultando em sua morte. 

Moon ensina que a crucifi cação não foi algo que Deus planejou, porque, ao ser ele 
crucifi cado, sua obra fi cou por terminar. É aqui que entra Moon, supostamente o “terceiro Adão”, 
aquele que foi chamado para redimir fi sicamente a humanidade. 

4) JESUS CRISTO
 
Moon é totalmente anti-bíblico no que se refere à pessoa de Jesus Cristo, pois nega 

abertamente a sua deidade. Diz Moon: 

“Jesus é o homem que tem esse valor. Mas, por maior que seja o seu valor, ele não pode ter 
qualquer valor maior que o de um homem...”. “É evidente que Jesus não é o próprio Deus.”   

“Mas, após a sua crucifi cação, o cristianismo fez de Cristo um Deus. Eis porque nunca foi 
ultrapassado o abismo entre Deus e o homem. Jesus foi um homem em quem Deus se encarnou, 
mas ele não é o próprio Deus.” 

Moon ensina aos seus seguidores que eles podem ultrapassar a pessoa de Cristo: “Vocês 
podem comparar-se com Jesus Cristo, e então sentir que podem ser maiores do que o próprio Jesus.” 

De acordo com Moon, Jesus foi um fracasso: “Abraão foi o pai da fé, Moisés foi um homem 
de fé, Jesus foi o Filho do Homem, o qual tentava realizar a sua missão ao custo de sua própria 
vida. Mas, em certo sentido, eles são todos uns fracassos.”

Referindo-se à obra de Cristo, o autor da epístola aos Hebreus disse: “Porque com uma 
única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santifi cados” (10:14). 

A Bíblia testifi ca que a obra de Cristo na cruz é completa, sufi ciente para garantir a salvação 
do indivíduo que crê.
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5) A MORTE DE CRISTO
 
A Bíblia afi rma claramente que Jesus Cristo veio a esta terra com o propósito específi co 

de morrer pelos pecados do mundo (Mt. 20:28).

Moon ensina ao contrário: “Mas nós devemos perceber que Jesus não veio para morrer 
na cruz.” 

A Bíblia ensina: “...Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo...” (2 Co. 5:19). 

Mas, Moon declara: “...o corpo físico de Jesus foi invadido por satanás, através da cruz.” 

Moon também afi rma que a morte de cristo foi uma vitória para satanás, e que não teve 
nenhum efeito: 

“Satanás conseguiu, assim, o que vinha tencionando em quatro mil anos do curso da 
história, ao crucifi car a Jesus, exercendo, desta forma, o seu poder máximo”. “É igualmente 
verdade que a cruz tem sido incapaz de estabelecer o reino dos céus sobre a terra, removendo 
nosso pecado original.” 

Sobre este tipo de aberração, Jesus nos advertiu em Mateus 7:15,16. Sem sombra de 
dúvida, Moon deve ser reputado com um dos falsos profetas e, segundo 1 João 2.18-26, um 
anticristo que é a personifi cação do espírito do engano cujo mentor é Satanás. 

Moon faleceu em 03.09.2012, sem deixar sucessor.
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CAPÍTULO 13

SEICHO-NO-IE

01   HISTÓRICO

Sociedade religiosa fundada por MASAHARU TANIGUCHI (1893-1985), no Japão, em março 
de 1930, com o lançamento da revista Seicho-No-Ie. No Brasil, a SNI foi fundada em agosto de 1952.

A expressão “Seicho-No-Ie” signifi ca “Lar do Progredir Infi nito”. Essa defi nição está 
associada à vida pessoal do fundador, que começou na mais extrema pobreza, alcançando 
posteriormente um bom padrão de vida; como também o aspecto religioso, que foi turbulento e 
infl uenciado por muitos pensadores contraditórios entre si, mas que ao fi nal seguiu outro rumo, 
quando Taniguchi afi rmou ter sido “iluminado”, em 1928. 

Naquele ano, estando ele e sua família doentes, achou que negando a existência da doença 
e de todos os males, bem como da matéria (que passou a chamar de “mundo fenomenal”), poderia 
livrar-se de todo o sofrimento, pois, segundo constatou, o mal e o sofrimento são produtos da mente 
humana, portanto, ilusórios. Chegar-se-ia então ao “real”, onde não há doenças nem nenhum tipo 
de sofrimento. Esse mundo é a “Realidade Prima”, a “Mente de Deus”, conhecido como Jisso. Tudo 
mais é ilusão. 

É certo que antes de “ter sido iluminado”, Tanigushi experimentou uma variedade de 
coisas: espiritismo, parapsicologia, Omoto-kyo e Ittoen, religiões japonesas de origem recente. Em 
1923, ele fugiu de Tóquio depois do grande terremoto de Kanto e voltou para Kobe, onde descobriu 
um livro que o infl uenciou muito: “The Law of Mind in Action” (A Lei da Mente em Ação) escrito por 
Fenwicke Holmes, um dos escritores da seita norte-americana Ciência Religiosa (algo parecido 
com a Ciência Cristã). Este fato explica a “iluminação” de Taniguchi.

Sua membresia mundial é de cerca de 2 milhões de pessoas. A sede mundial fi ca em 
Tóquio, e no Brasil a sede nacional fi ca em São Paulo e está presente em 23 Estados da Federação. 
No Brasil, já são 400.000 seguidores. Mantém aproximadamente 100 programas de rádio em 15 
estados brasileiros.
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02   DOUTRINAS E REFUTAÇÃO

1. A SNI POSSUI A SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS DA HUMANIDADE, POIS O PECADO, 
A DOENÇA E A MORTE SÃO MERAMENTE ILUSÕES QUE PRECISAM SER NEGADAS.

Partem da ideia de que o sofrimento e o mal são produtos da mente humana, e portanto, 
ilusão. A SNI afi rma possuir a solução para os problemas da humanidade através dos ensinamentos 
de Taniguchi, que segundo a SNI são “os melhores ensinamentos do mundo”, que formam a base 
para o “Movimento de Construção do Paraíso Terrestre” e “Movimento Internacional de Paz pela 
Fé” (como também é conhecida a SNI).

Refutação: 

A doutrina da não existência do pecado, de que tudo é ilusão, tranquiliza a consciência, sem 
que a alma rebelde tenha de humilhar-se em arrependimento. O disfarce do ensino sob o nome de 
fi losofi a, de ciência apregoada pela SNI, cega os seus membros para as muitas contradições que 
contém, como a de usar a Bíblia, mas não tê-la como autoridade suprema.

A Bíblia lembra-nos em 1 Jo 3.4, que o pecado, longe de ser uma ilusão, é na verdade um 
grande inimigo do homem: “Pecado é iniquidade” e, em 1 Jo 5.17 diz: “toda iniquidade é pecado” 
e ainda 1 Jo 1.10: “se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua Palavra não está 
em nós”.

Precisamos perguntar a essas pessoas se Jesus alguma vez curou alguém por 
simplesmente negar a realidade da enfermidade. Pelo contrário, os doentes afi rmavam a sua 
realidade e Deus era glorifi cado nas curas realizadas.

Jesus nunca considerou a doença ou a morte como uma ilusão. No caso de Lázaro Jesus 
disse: “Lázaro está morto” (Jo 11.14), mas mesmo assim Jesus demonstrou o seu poder, não 
negando o que era ruim, mas o vencendo com o seu poder.

2. BASE DOUTRINÁRIA ORIUNDA DO BUDISMO, XINTOÍSMO E CRISTIANISMO.

A Bíblia é considerada pela SNI como um livro sagrado, porém, incompleto para a fé; quando 
convém, é citada parcialmente e fora do seu contexto, a fi m de dar apoio aos seus ensinamentos. 
As obras básicas da SNI são a coleção Verdade da Vida (mais de 40 volumes) e a Sutra Sagrada 
– Chuva de Néctar da Verdade (Kanko no Hoou), sendo esta última sua principal escritura, a que 
Taniguichi diz ter recebido de um anjo que o visitou em 1930. Possuem outras publicações como 
“Fonte de Luz” e “Pomba Branca (para mulheres) e “Mundo Ideal (para jovens). 

Refutação: 

Uma forma de refutar a SNI quanto aos seus escritos é faze-los afi rmar que eles têm 
como verdade algumas passagens das Escrituras citadas em seus ensinos, e, a partir daí, dizer-
lhes que eles só podem considerar o que afi rmam ser verdade se concordarem com toda a Bíblia, 
pois, se disserem que apenas parte dela é verdadeira, correm o risco de estarem citando um “falso 
ensino” como verdadeiro. 

Depois de levá-los a afi rmar uma passagem como verdadeira e consequentemente toda a 
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Bíblia, mostre os versículos que refutam suas doutrinas a partir de textos que afi rmam ser a Bíblia 
a Palavra de Deus (II Tm 3.15-17; II Pe 1.21; Jo 5.39; 2 Pe 3.16).

3) O HOMEM

A SNI afi rma que o homem foi criado do “Espírito” e que a matéria é pura ilusão. 

Refutação: 

A Bíblia afi rma que a alma do homem é imaterial, mas o corpo é matéria, é pó (Gn 2.7; Mt 
10.28; Ec 12.7; I Ts 5.22).

4) DEUS

É tarefa difícil defi nir a concepção de Deus na SNI, pois trata-se de ensinos contraditórios. 
Ora Deus assume identidade pessoal, particular, sendo até chamado de “Pai”, pois é demonstrado 
como um Deus que se preocupa com o bem-estar do homem; ora Ele é tudo e tudo é Deus. Essa é 
uma visão nitidamente Panteísta de Deus, identifi cando o Criador com a criação e vice-versa. Deus 
é designado como uma “energia vital”, impessoal, que está presente no interior de cada coisa, 
seja animal, mineral ou vegetal. Tudo seria manifestação de Deus. O homem, então, passa a ser 
divinizado, pois é uma “centelha” do divino.

Refutação: 

A Bíblia apresenta o conceito de um Deus pessoal que criou o universo. Embora esteja em 
todas as partes (Onipresente), tem sua existência à parte de Suas obras. É transcendente, ou seja, 
vai além de Suas obras. A obra de Sua criação, o homem por exemplo, não forma parte do ser 
divino (Gn 1.1,26,27, 2.15; Sl 2.8,9; 1 Co 15.38,41).

5) JESUS

A SNI nega a deidade absoluta de Jesus e sua ressurreição corporal dentre os mortos. O 
Jesus físico que sofreu, parece não ter existido, uma vez que não existe sofrimento. 

Refutação:

Jesus é o verbo encarnado (Jo. 1:1,14).
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus (Mt. 16:15-17).
Jesus desceu do céu (Jo. 6:38).
Jesus e o Pai são um (Jo. 10:30; 14:7-11).
O próprio nome de Jesus mostra a sua divindade (Mt. 1:23).
Jesus é o Senhor e Rei do Universo (Fp. 2:10-11; 1Tm. 6:15; Ap. 17:14).
A Bíblia afi rma que Jesus morreu e ressuscitou: 

“Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois, fi rmam 
alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então, 
Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé... Mas, 
de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos...” (1 Co 15.12-15, 20).
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6) SALVAÇÃO

Segundo a SNI, a salvação consiste em o ser humano se conscientizar que é “fi lho de 
Deus”, originalmente sem imperfeição. No mundo da “imagem real”, o homem é criado à imagem 
de Deus, a saber, Sabedoria infi nita, Amor infi nito, Vida infi nita, Provisão infi nita, Alegria infi nita 
e Harmonia infi nita. “A humanidade está isenta do pecado”, pois o pecado e os males pelos quais 
passamos são pura ilusão, produzidos pela falta de autoconfi ança; assim, levando a humanidade 
a criar essa autoconfi ança, cada um poderá salvar a si mesmo, descobrindo o seu “Eu Verdadeiro” 
que é Deus.

Refutação: 

Só se alcança a salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus como salvador (Jo. 
1:12; 3:16,18; 5:24; 6:47; At. 16:31; Rm. 3:10-12, 23-28; Is. 64:6; Ef. 2:8,9).

7) VIDA APÓS A MORTE

A morte não existe, é uma ilusão, pois seu corpo carnal não marca a morte de alguém, posto 
que é imortal sua verdadeira vida, sua “centelha divina”. Esse mundo espiritual é semelhante ao 
físico. O sucesso de uma boa reencarnação dependerá do carma (positivo ou negativo) da pessoa.

Refutação: 

A Bíblia Ensina:
Quando o homem morre só duas coisas acontecem: o corpo volta ao pó e o espírito volta 

a Deus (Ec. 12:7);
Cada pessoa só morre uma única vez (Hb. 9:27).
Os que morreram só têm dois destinos defi nidos (Dn 12.2).

8) A ORAÇÃO

Usam orações escritas, tais como estão na Sutra Sagrada, como também meditações 
chamadas de Shinsokan. 

Refutação: 

Jesus Cristo reprova as vãs repetições (Mt 6.5,7,8; Is 1.15). Orar ou rezar por antepassados 
é espiritismo e isto é condenado na Bíblia (I Co 10.19,20; Rm 1.23; Is 8.19,20; Lv 20.6; Dt 18.10-12).

9) CURAS

Reivindicam curas para o movimento da SNI. É verdade que cientifi camente e biblicamente 
(Pv 17.22), uma mente sadia, otimista e tranquila reduz a possibilidade de doenças psicossomáticas. 

Refutação: 

Satanás, todavia, sempre quis ser um imitador de Deus (2 Ts 2.9; Mt 7.22-23; Mc 13.22, 2 
Co 11.14-15; 1 Tm 6.20).
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03   ATITUDES PARA COM O ADEPTO DA SNI

1. Faze-lo reconhecer a Bíblia como a verdade suprema (2 Tm 3.16,17; 2 Pe 1.21; Jo 10.35).

2. Mostrar bases bíblicas para ensinar certo o que ele tem aprendido errado (2 Co 10.4-
5: “Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir 
fortalezas, anulando nós sofi smas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e 
levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo...”)

3. Procure levá-lo à fé na obra expiatória de Cristo, sempre dependendo da assistência do 
Espírito Santo (Jo 16.7,14).
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CAPÍTULO 14

IGREJA MESSIÂNICA

01   HISTÓRICO

A IMM foi fundada em 1935 no Japão, por MOKITI OKADA (1882-1955), que afi rmou ter 
recebido a partir de 1926 uma série de “revelações” acerca de Deus, do homem e do mundo. Diz ter-
lhe sido mostrado que as misérias humanas no plano físico são causadas pelos males espirituais 
alojados no homem, que precisa purifi car o seu espírito, afi m que tenha “um destino melhor e veja-
se livre de todo e qualquer sofrimento, como doenças e etc.”. 

Okada pregava que a nossa época é a época da “Transição da Noite Para o Dia” ou “Era da 
Transição para o Reino do Céu”, pois ao fi nal, quando o raiar o dia, seria instaurada a “Verdadeira 
Civilização”, o “Paraíso Terrestre”, sendo assim satisfeito todo o desejo humano de saúde, riqueza e 
paz.

Okada passou a ser cultuado como o “Messias” logo após ter iniciado a propagação de sua 
“revelação”. Por isso hoje, as orações diárias dessa seita são dirigidas ao seu fundador. Ele militou 
por 20 anos na IMM até sua morte em 1955, que é justifi cada pela IMM como uma forma de “tornar-
se mais digno e sua luz mais intensa”, ponto tão alto que ninguém conseguiu alcançar, ou seja, 
o estado de kenshinjitsu (conhecimento total da verdade de todas as coisas e dos fenômenos do 
universo e do homem). 

Após a sua morte, a viúva Yoshi Okada (1897-1962) manteve-se no controle da IMM, até seu 
falecimento em 1962, sendo substituída pela fi lha do casal, Itsuki Okada, que tornou-se a terceira 
suprema autoridade espiritual da IMM. O atual é Kyoshu (denominação usada para designar o nome 
do chefe da Igreja e elo entre os membros da Igreja e Meishu-Sama, Senhor da Luz, que está no 
mundo divino). 

No Brasil, a IMM chegou em 1955, na cidade de São Paulo, onde está localizada sua sede 
nacional, sendo fundada ofi cialmente em 1965. Conta hoje com 90.000 adeptos (segundo estimativas 
do próprio grupo). 
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02   PRÁTICAS E DOUTRINAS

Para atingir os objetivos de um destino melhor e a liberdade das doenças e de qualquer tipo 
de afl ição, Okada apresentou um “método infalível” conhecido como “JOHREI”, que signifi ca “purifi car 
o espírito”. Através dele, transformar-se-iam em seres virtuosos, dignos, felizes e voltariam para 
seu verdadeiro alvo: “Verdade-Bem-Belo”, o “Bem que vem da natureza de Deus”, uma concepção 
emprestada do fi lósofo Platão.

A regra de fé e conduta da IMM são os “Ensinamentos de Meishu-Sama”, pois acreditam que 
o elaborou em estreita união com Deus, tanto que a chamam de “Escrituras de Deus”, ensinamentos 
que teriam a fi nalidade de dar um novo rumo ao mundo através do JOHREI.

1) DEUS

A literatura da IMM apresenta uma ideia monoteísta de Deus em alguns dos seus escritos, 
atribuindo a Ele características pessoais e singulares como o Criador e governante do universo, 
porém, sem um conceito de um relacionamento pessoal com ele. 

Quase nada é dito de Deus e seus atributos. Ele é chamado de Miroku Oomikami (Deus 
Criador do Universo). Por outro lado, fi ca muito claro também outro aspecto dado à natureza de 
Deus, quando dizem: 

“Deus é a Fonte de Vida. Tanto o corpo espiritual do homem quanto o material, são partes 
d’Ele. Deus e o homem estão indissoluvelmente relacionados, como o estão o Pai e o fi lho.” 

Ou ainda: 

“Jeová, Deus, Logos, Tentei, Mukyoku, Amaterassu-Ooka-mi, Kunitatioko-no-Mikot, Crisot, 
Sahka, Amida e Kannon, constituem o alvo da adoração de diversas religiões. Além desses, que 
são os principais, poderíamos citar inúmeros outros, como Mikoto, Nyorai, Saishi e etc. Sem dúvida 
alguma, não levando em conta Inari, Tngu, Ryujin etc., que pertencem a crenças inferiores, todas são 
divindades de alto nível.” 

2) JESUS CRISTO

Foi alguém que buscou e encontrou a felicidade, tornando-se um iluminado, assim como 
foi também Buda, pois abriram mão de toda ambição. O “Reino do Céu” profetizado por Jesus será 
cumprido pela IMM. O messias que salvaria a humanidade não seria Jesus, mas Meishu-Sama, que 
segundo a IMM é o “Último Salvador do Mundo”. Na IMM, a divindade absoluta de Jesus é negada, 
assim como a sua ressurreição corporal e a morte vicária na cruz para o perdão dos pecados. 

3) ESPÍRITO SANTO

Não creem na doutrina da Trindade, consequentemente, não consideram o Espírito Santo 
em seus ensinos.
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4) SALVAÇÃO

É atingir a felicidade que a humanidade tanto deseja, livre dos problemas físicos e espirituais. 
A salvação é efetuada por Deus e Meishu-Sama, irradiada do “Solo Sagrado” em Hakone, no Japão, 
através da prática do Johrei, que consiste na irradiação da Luz Divina, canalizada por Meishu-Sama 
para uma espécie de amuleto (Ohikari) pendurado no pescoço, sendo irradiado posteriormente 
através das mãos dos ministros da IMM; supostamente cura os males físicos e espirituais.

5) VIDA APÓS A MORTE

Os que morrem têm como destino o plano espiritual. Dependendo do grau de purifi cação 
aqui na terra, ocuparam um dos três níveis: o superior, o intermediário ou o inferior. A meta fi nal 
é o nível superior onde o indivíduo é divinizado. Caso não atinja de início o superior, poderá purgar 
seus pecados através da REECARNAÇÃO, e posteriormente através do Johrei que o purifi cará das 
manchas herdadas dos antepassados e de outras encarnações.

6) A BÍBLIA

É usada apenas para dar respaldo às doutrinas da IMM, sendo, é claro, interpretada fora do 
seu contexto.

7) A ÉTICA

A IMM possui um lema muito atraente: “É proibido proibir”, que rege o seu comportamento 
ético e moral 

03   CONCLUSÃO

Com certeza a IMM, é uma seita que procura manter traços do cristianismo, mas sem 
nenhuma submissão aos seus ensinos, bem como mantém uma infi nidade de crenças comuns ao 
meio religioso oriental, pois além das práticas e doutrinas já citadas, seus ensinos ainda incluem: 
culto aos ancestrais, expiação das máculas através de ofertas à IMM, locais sagrados e visão 
panteísta de Deus e da criação. 

A IMM assim com a Seisho-No-Ie, é uma seita positivista pois diz: “Nós é que traçamos o 
nosso destino” (neurolinguística). A IMM pretende ser a síntese e, também, a concretização de todos 
os ideais religiosos e fi losófi cos.
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CFAP • MÓDULO 3 • CAPÍTULO 11,12,13,14 e 15

NOME: ________________________________________________________________________DATA:________________

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM

1) Cite um resumo dos ensinamentos de Alziro Zarur.

2) Quem é o Espírito Santo, para a Legião da Boa Vontade?

3) Quais as principais doutrinas ensinadas pelo Santo Daime?

4) Quem é que o reverendo Moon acreditava ser?

5) Qual a principal fonte de autoridade para a Igreja da Unifi cação?

6) O que a Igreja da Unifi cação acredita acerca de Jesus?

7) Cite duas principais doutrinas da Seicho-No-Ie, e as refutações para as mesmas.

8) Quais atitudes devemos ter para com os adeptos da Seicho-No-Ie?
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9) Quem é Deus na visão da Igreja Messiânica?

10) Quem é o Espírito Santo na visão da Igreja Messiânica?
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CAPÍTULO 15

BUDISMO

01   DEFINIÇÕES

Sistema ético, religioso e fi losófi co fundado pelo príncipe hindu Sidarta Gautama (563-483 
a.C.), ou Buda, por volta do século VI. O relato da vida de Buda está cheia de fatos reais e lendas, as 
quais são difíceis de serem distinguidas historicamente entre si.

O príncipe Sidarta nasceu na cidade de Lumbini, em um clã de nobres e viveu nas montanhas 
do Himalaia, entre Índia e Nepal. Seu pai era um regente e sua mãe, Maya, morreu quando este tinha 
uma semana de vida. Apesar de viver confi nado dentro de um palácio, Sidarta se casou aos 16 anos 
com a princesa Yasodharma e teve um fi lho, o qual chamou-o de Rahula.

02   HISTÓRIA DO BUDISMO

Aos 29 anos, resolveu sair de casa, e chocado com a doença, com a velhice e a com morte, 
partiu em busca de uma resposta para o sofrimento humano. Juntou-se a um grupo de ascetas e 
passou seis anos jejuando e meditando. Durante muitos dias, sua única refeição era um grão de 
arroz por dia. Após esse período, cansado dos ensinos do Hinduísmo e sem encontrar as respostas 
que procurava, separou-se do grupo. Depois de sete dias sentado debaixo de uma fi gueira, diz ele ter 
conseguido a iluminação, a revelação das Quatro Verdades. 

Ao relatar sua experiência, seus cinco amigos o denominaram de Buda (iluminado, em 
sânscrito) e assim passou a pregar sua doutrina pela Índia. Todos aqueles que estavam desilusionados 
pela crença hindu, principalmente os da casta baixa, deram ouvido a esta nova faceta de Satanás. 
Como todos os outros fundadores religiosos, Buda foi deifi cado pelos seus discípulos, após sua 
morte com 80 anos.
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03   PRÁTICA DE FÉ

O Budismo consiste no ensinamento de como superar o sofrimento e atingir o nirvana 
(estado total de paz e plenitude) por meio da disciplina mental e de uma forma correta de vida. 
Também creem na lei do carma, segundo a qual, as ações de uma pessoa determinam sua condição 
na vida futura. 

 
A doutrina é baseada nas Quatro Grandes Verdades de Buda:

1. A existência implica a dor — O nascimento, a idade, a morte e os desejos são sofrimentos.

2. A origem da dor é o desejo e o afeto — As pessoas buscam prazeres que não duram muito 
tempo e buscam alegria que leva a mais sofrimento.

3. O fi m da dor — só é possível com o fi m do desejo.

4. A superação da dor - só pode ser alcançada através de oito passos:

a) Compreensão correta: a pessoa deve aceitar as Quatro Verdades e os oito passos de Buda.

b) Pensamento correto: A pessoa deve renunciar todo prazer através dos sentidos e o 
pensamento mal.

c) Linguagem correta: A pessoa não deve mentir, enganar ou abusar de ninguém.

d) Comportamento correto: A pessoa não deve destruir nenhuma criatura, ou cometer 
atos ilegais.

e) Modo de vida correto: O modo de vida não deve trazer prejuízo a nada ou a ninguém.

f) Esforço correto: A pessoa deve evitar qualquer mal hábito e desfazer de qualquer um que 
o possua.

g) Desígnio correto: A pessoa deve observar, estar alerta, livre de desejo e da dor.

h) Meditação correta: Ao abandonar todos os prazeres sensuais, as más qualidades, alegrias 
e dores, a pessoa deve entrar nos quatro graus da meditação, que são produzidos pela 
concentração.

04   MISSÕES

Um dos grandes generais hindus, Asoka, depois do ano 273 a.C., fi cou tão impressionado 
com os ensinos de Buda, que enviou missionários para todo o subcontinente indiano, espalhando 
essa religião também na China, Afeganistão, Tibete, Nepal, Coréia, Japão e até a Síria. Essa facção 
do Budismo tornou-se popular e conhecida como Mahayana. A tradicional, ensinado na Índia, é 
chamado de Teravada.

O Budismo Teravada possui três grupos de escrituras consideradas sagradas, conhecidas 
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como “Os Três Cestos” ou Tripitaka:

1. O primeiro, Vinaya Pitaka (Cesto da Disciplina), contêm regras para a alta classe.

2. O segundo, Sutta Pitaka (Cesto do Ensino), contêm os ensinos de Buda.

3. O terceiro, Abidhamma Pitaka (Cesto da Metafísica), contêm a Teologia Budista.

O Budismo começou a ter menos predominância na Índia desde a invasão muçulmana no 
século XIII. Hoje, existem mais de 300 milhões de adeptos em todo o mundo, principalmente no 
Sri Lanka, Mianmá, Laos, Tailândia, Camboja, Tibete, Nepal, Japão e China. Ramifi ca-se em várias 
escolas, sendo as mais antigas o Budismo Tibetano e o Zen-Budismo. O maior templo budista se 
encontra na cidade de Rangoon, em Burma, o qual possui 3,500 imagens de Buda.

05   TEOLOGIA

1. A divindade: não existe nenhum Deus absoluto ou pessoal. A existência do mal e do 
sofrimento é uma refutação da crença em Deus. Os que querem ser iluminados necessitam 
seguir seus próprios caminhos espirituais e transcendentais.

2. Antropologia: o homem não tem nenhum valor e sua existência é temporária.

3. Salvação: as forças do universo procurarão meios para que todos os homens sejam 
iluminados (salvos).

4. A alma do homem: a reencarnação é um ciclo doloroso, porque a vida se caracteriza em 
transições. Todas as criaturas são fi cções.

5. O caminho: o impedimento para a iluminação é a ignorância. Deve-se combater a 
ignorância lendo e estudando.

6. Posição ética: existem cinco preceitos a serem seguidos no Budismo:

a) proibição de matar
b) proibição de roubar
c) proibição de ter relações sexuais ilícitas
d) proibição do falso testemunho
e) proibição do uso de drogas e álcool

 No Budismo a pessoa pode meditar em sua respiração, nas suas atitudes ou em um 
objeto qualquer. Em todos os casos, o propósito é se livrar dos desejos e da consciência do 
seu interior.

06   REFUTAÇÕES

A melhor maneira de refutarmos os ensinamentos budistas é através do pleno conhecimento 
das principais verdades bíblicas, a saber:
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1) DEUS: Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, 
o Filho e o Espírito Santo, Dt 6.24; Mt 28.19; Mc 12.29.

2) JESUS: Cremos no nascimento virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em 
sua ressurreição corporal de entre os mortos, e em sua ascensão gloriosa aos céus, Is 7.14; Lc 1.26-
31; 24.4-7; At 1.9.

3) ESPÍRITO SANTO: Cremos no Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, como 
Consolador e o que convence o homem do pecado, justiça e do juízo vindouro. Cremos no batismo 
no Espírito Santo, que nos é ministrado por Jesus, com a evidência de falar em outras línguas, e na 
atualidade dos nove dons espirituais, Jl 2.28; At 2.4; 1.8; Mt 3.11; I Co 12.1-12.

4)  HOMEM: Cremos na criação do ser humano, iguais em méritos e opostos em sexo; 
perfeitos na sua natureza física, psíquica e espiritual; que responde ao mundo em que vive e ao seu 
criador através dos seus atributos fi siológicos, naturais e morais, inerentes a sua própria pessoa; 
e que o pecado o destituiu da posição primária diante de Deus, tornando-o depravado moralmente, 
morto espiritualmente e condenado a perdição eterna, Gn 1.27; 2.20,24; 3.6; Is 59.2; Rm 5.12; Ef 2.1-3.

5) BÍBLIA: Cremos na inspiração verbal e divina da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé 
para a vida e o caráter do cristão, II Tm 3.14-17; II Pe 1.21.

6) PECADO: Cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que 
somente através do arrependimento dos seus pecados e a fé na obra expiatória de Jesus o pode 
restaurar a Deus, Rm 3.23; At 3.19; Rm 10.9.

7) CÉU E INFERNO: Cremos no juízo vindouro, que condenará os infi éis e terminará a 
dispensação física do ser humano. Cremos no novo céu, na nova terra, na vida eterna de gozo para os 
fi éis e na condenação eterna para os infi éis, Mt 25.46; II Pe 3.13; Ap 21.22; 19.20; Dn 12.2; Mc 9.43-48.

8) SALVAÇÃO: Cremos no perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita, e na eterna 
justifi cação da alma, recebida gratuitamente, de Deus, através de Jesus, At 10.43; Rm 10.13; Hb 7.25; 
5.9; Jo 3.16.
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CAPÍTULO 16

BAHAÍSMO

01   HISTÓRICO

Este movimento nasceu no século 19. Os muçulmanos achavam que precisavam de uma 
reforma, e por isso esperavam a chegada de um profeta, o qual Alá levantaria, para representá-lo. 
Em 1844, Mirza Ali Muhammed (1819-1850) reivindicou para si próprio o título de Bab, “aquele que 
anunciaria a chegada do profeta”. Conquistou um número considerável de seguidores, chamados 
de babistas. Subitamente, teve fi m a sua função de precursor do profeta, pois foi assassinado por 
fanáticos religiosos chamados mujtahids, que não aceitaram a sua saída do Islamismo.

Mirza Husyn Ali (1817-1892), conhecido como Baha Ullah, convenceu-se de que era o próprio 
profeta sobre o qual Mirza falara, e em 1863, anunciou que era o Madhi há muito esperado, aquele 
em quem Deus se manifestaria. Foi quem mais contribuiu com ensinamentos para a seita, com mais 
de cem contribuições literárias. Os livros de Baha Ullah foram elevados à condição de sagrados, 
inspirados pelos devotos do Bahaísmo.

Abdul Baha (1844-1921), fi lho de Baha Ulla, assumiu a liderança do grupo, após a morte 
do pai. Durante a sua liderança, o Bahaísmo chegou aos Estados Unidos, no ano da famosa Feira 
Mundial de Chicago. Abdul, difundiu com maestria os ensinamentos do pai, e solidifi cou o movimento, 
chegando a construir um templo no valor de 2,5 milhões de dólares em Chicago, o qual é a sede do 
movimento nos Estados Unidos.

O neto de Abdul, Shoghi E� endi (1953), tornou-se o novo líder. Criou o grupo Mãos da Causa 
de Deus, como uma instituição que aconselha e guia o movimento.

O governante supremo do Bahaísmo é a Casa Universal da Justiça, que age como governo 
legislativo e executivo, buscando a promoção e aplicação das leis de Baha Ullah.
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02   DOUTRINAS PRÁTICAS E REFUTAÇÕES

1) PRÁTICAS 

Calendário exclusivo, que gira em torno das datas marcantes na vida de Mirza Ali 
Muhammed e de Baha Ullah. Para tornar-se membro do Bahaísmo, é só professar a fé nos 
ensinamentos de Baha Ullah. Não existem sacramentos ou rituais, e nem um clero, mas seus 
adeptos oram diariamente e jejuam 19 dias por ano, e devem fazer pelo menos uma viagem de 
peregrinação durante o período de vida a Haifa, em Israel, local da sede mundial do movimento. 
São abstêmios do álcool e de outras substâncias. 

O templo de Wilmette, em Chicago, tem o número nove como o seu principal motivo 
arquitetônico. Este número é o símbolo da unidade no Bahaísmo, pois representa as nove 
manifestações: Moisés, Buda, Zoroastro, Confúncio, Jesus Cristo, Maomé, Hare Krishna, Bab e Baha 
Ullah, os quais Deus levantou, através dos séculos. A construção tem nove lados, nove colunas, 
nove arcos, nove portões e nove fontes.

Os grupos locais são chamados de assembleias espirituais, reúnem-se nas maiores cidades 
do mundo e são governados por uma Assembleia Espiritual Nacional, composta por nove membros. 
Atualmente, existem em torno de 24 mil assembleias internacionais, com 133 nos Estados Unidos. 
Existem hoje mais de cinco milhões de membros da fé Baha’i em mais de 205 países.

2. ENSINOS

a) O fundador do Bahaísmo declarava que “vocês são frutos de uma árvore e as folhas de um 
ramo”. O movimento, então, mantem este dogma básico, dizendo que todas as religiões têm um grau 
de verdade, justifi cando assim o incentivo que dá para uni-las numa religião universal. Outro dogma 
universalista da seita diz: “A terra é apenas um país e os seres humanos são os cidadãos”.

Refutação:

Este dogma é contrário ao Cristianismo tradicional, e também ao pai do Bahaísmo, o 
islamismo. A Bíblia ensina que o único meio para a unidade e a paz no mundo está na fé no Senhor 
Jesus Cristo (Jo 14.6). O principal dogma do Bahaísmo, a unidade entre todas as crenças, é um 
objetivo utópico que nunca será realizado.

b) Segundo o Bahaísmo, os grandes mestres religiosos na História eram 
“manifestações do Criador”.

Refutação: 

Para o cristianismo, Jesus é a Encarnação de Deus. Essa manifestação em carne do Todo-
poderoso na pessoa de Jesus Cristo é rejeitada pelos defensores da fé Baha’i, os quais alegam que 
Deus simplesmente não pode ser identifi cado com a fi gura humana de Jesus nem de qualquer outro 
grande líder religioso.

c) Outros princípios do Bahaísmo incluem a defesa da igualdade entre os sexos, uma língua 
universal (que alguns bahaístas creem ser o Esperanto), uma confederação mundial de nações, 
o estabelecimento da paz mundial e a completa e total liberdade para o estudo e a investigação 
independente do mundo.
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CAPÍTULO 17

PERFECT LIBERTY

01   HISTÓRICO

Tudo começou quando o monge budista Chogen Miki, da Seita Obaku Zen, converteu-se para 
a seita Tokumitsu-kio, fundada em 1912 por Tokumitsu Kanada. Chogen era tísico, foi curado por 
Kanada, transferido para si a tosse incurável de Chogen, que fora desenganado pelos médicos locais.

Após a morte de Kanada, em 1919, Tokuharu Miki, (nome dado por Kanada a Chogen), 
empreendeu um longo período de cinco anos de meditação, em frente a uma árvore plantada no 
lugar onde Kanada morrera e segundo as ordens do mestre falecido. 

Neste período, diz ter recebido revelações celestiais que consistiam em novos preceitos de 
vida, complementando os ensinos do mestre Kanada, perfazendo um total de 21 ensinos. Alcançando 
a iluminação, Tokuharu Miki fundou a Hito-No-Michi (O Caminho do Homem). Foi tão grande o sucesso, 
que a seita atingiu uma média de um milhão de adeptos em 1934. Mas, o governo militarista japonês 
dissolveu o grupo em 1937, sob a acusação de crime contra o império, sendo presa toda a liderança 
do grupo, entre eles o fi lho mais velho de Tokuharu Miki, Akisada, que foi absolvido das acusações. 

No período pós-guerra, em 1946, Tukuchika retoma a liderança da seita, na condição de 
Oshieoyá-Samá (Mestre Sagrado). Nessa ocasião é que adota para a seita o nome inglês de Perfect 
Liberty (Perfeita Liberdade), dizendo que isso seria um testemunho de que seus ensinamentos têm 
caráter universal. 

Está presente em 10 países, incluindo Estados Unidos, França e Austrália, e calcula-se em 
3 milhões o número de seus seguidores. No Brasil a PL foi fundada ofi cialmente em 1957 e sua 
sede nacional encontra-se em Arujá, estado de São Paulo. É conhecida como Seiti (Terra Sagrada). 
A fi m de facilitar a sua aceitação em um país de tradição cristã, adotaram o nome de “Igreja Perfeita 
Liberdade”.
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02   DOUTRINAS

 A base doutrinária da PL resume-se aos seus 21 Preceitos,  mais 21 Instruções Para 
a Vida Religiosa. São ensinamentos de caráter ético e de alta ajuda, que levará o praticante à 
“Perfeita Liberdade”, manifestando toda a sua capacidade latente, ou como afi rmam: o seu “eu 
verdadeiro”, sua “auto expressão”. Afastará, com isso, todos os sentimentos negativos como: raiva, 
pressa, teimosia, preocupações etc., que são os sentimentos que produzem infelicidade, doenças, 
pobreza e prejuízos fi nanceiros.

OS 21 PRECEITOS DA PL: 

1) Vida é arte.
2) A vida do homem é auto expressão.
3) O Eu é a manifestação de Deus.
4) Há sofrimento se não se expressar.
5) Ao se deixar levar pela emoção, perde-se o Eu.
6) Você existe na ausência do Ego.
7) Tudo existe na ausência do Ego.
8) Viva radiante como o sol.
9) Todos os homens são iguais.
10) Felicite a si e aos outros.
11) Faça tudo confi ando em Deus. 
12) Há uma função conforme o nome.
13) Há um caminho para o homem e um para a mulher.
14) Tudo é e existe para a Paz Mundial.
15) Tudo é espelho.
16) Tudo progride e se desenvolve.
17) Capte o ponto central.
18) Postamo-nos sempre na bifurcação entre o bem e o mal.
19) Faça ao perceber.
20) Viva no perfeito estado de união material-espiritual.
21) Viva na verdadeira liberdade.

AS 21 INSTRUÇÕES PARA A VIDA RELIGIOSA:

1) Viver dedicando o máximo de atenção aos seus atos e palavras, com sinceridade.
2) Agir de forma a não se esquecer do espírito de criatividade e de engenhosidade para com 
tudo, descobrindo as falhas de suas ideias e métodos, sem sentir-se descontente com as 
pessoas, objetos, fatos ou tempo.
3) Viver com gratidão pelas pessoas, objetos e fatos.
4) Pensando em prol do próximo, não esquecer do espírito de auto dedicação. 
5) Não se zangar com ninguém nem com nada.
6) Não teimar, preso por suas ideias.
7) Não se afobar, não se preocupar nem ser pessimista a respeito de si e dos fatos.
8) Não manifestar sentimentos de cobiça.
9) Não manifestar sentimentos de astúcia.
10) O casal viverá harmonizando-se de coração.
11) Considerando que a criança é fi lha de Deus, criá-la de forma que venha a ser útil à 
sociedade e ao próximo. Conscientizando-se, ainda, de que ela é espelho dos pais, e não lhe 
dar uma educação na qual se é levado pela satisfação de emoção e eivada de amor cego.
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12) De manhã, levantar-se com boa disposição.
13) Não cometer atos de sentir-se descontente com os alimentos, de gostar de uns e rejeitar 
outros, de ter preferências quanto a eles, de comer e beber demais e desordenadamente.
14) Não manifestar sentimento de preguiça, bem como, enquanto estiver trabalhando, não 
sentir-se descontente com o serviço ou as coisas, nem com os outros, incomodando-se com 
eles.
15) Em tudo, procurar não ultrapassar os limites.
16) Não manifestar sentimentos de vanglória nem de querer mostrar-se importante.
17) Não dizer nem fazer o que magoa o íntimo alheio.
18) Não ter pensamentos que menosprezem o próximo.
19) Não se esquecer do sentimento de fazer doação.
20) Esforçar-se em expressar gratidão, ingressando novos adeptos.
21) Não se esquecer de dar graças a Deus e das graças de OSHIEOYÁ-SAMÁ.
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ANOTAÇÕES E REFLEXÕES PESSOAIS
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CAPÍTULO 18

TABERNÁCULO DA FÉ

01   HISTÓRICO

Seu fundador, William Banham, nasceu em Kentucky em 6 de abril de 1909. Seu pai era 
falsifi cador de bebidas e sua mãe não frequentava qualquer igreja. Quando William nasceu, seus 
pais e a parteira alegaram terem visto uma auréola sobre a cabeça do bebê. A auréola supostamente 
apareceu novamente em Houston, Texas, em 1950, quando Branham pregava numa campanha 
(conforme foto divulgada pela seita). Branham afi rma que a primeira vez que Deus falou com ele 
foi aos sete anos de idade, e depois quando o seu pai tentava convence-lo a ingerir bebida alcoólica, 
chamando-o de “maricas”. Nesse momento, a voz dizia, como anteriormente: “nunca beba, fume ou 
profane o seu corpo por qualquer meio, pois eu tenho uma obra para você realizar, quando estiver 
mais velho”.

Logo após a sua conversão, em uma pregação de um pastor batista, ele se sentiu chamado 
para pregar e começou a fazer planos para o seu primeiro culto. Em 1933, sob uma tenda em 
Je� ersoville, Indiana, Branham pregou para aproximadamente três mil pessoas. A morte de sua 
esposa e de sua fi lha, ainda bebê, foram interpretadas por Branham como juízo de Deus por não ter 
pregado aos PENTECOSTAIS UNICISTAS, embora tenha sido alertado a isso. 

Branham, em 1946, alegou ter conversado com um anjo em uma caverna, marcando assim o 
início dos cultos de curas e reavivamento. Embora fosse um evangelista preocupado com a imagem, 
vivia modestamente, vestia-se com moderação e orgulhava-se da pobreza da juventude. Ao enfatizar 
a cura, a prosperidade e negligenciar sua teologia do Unicismo, Branham conseguia pregar também 
nos círculos pentecostais trinitarianos. 

Branham foi morto em 1956, por um motorista embriagado. Embora esteja morto a 
várias décadas, seus seguidores estão convictos de que ele era um profeta investido com o poder 
e o espírito do profeta Elias, levantado por Deus para ministrar à Igreja na era moderna, que os 
branhamitas referem-se a “era de Laodicéia”, baseados na interpretação dispensacional das sete 
igrejas mencionadas no livro de Apocalipse.
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02   DOUTRINAS

1. Unicismo: Essencialmente, a teologia de Branham é Unicista em caráter, a qual nega a 
Trindade da teologia cristã tradicional.

2. Deus: A Teologia Unicista ensina que Deus é uma pessoa ou uma essência. A Igreja antiga 
encontrou essa ideia no Monarquismo Modelista ou Sabelianismo, que recebeu esse nome por 
causa de Sabélio, o qual ensinava que o Senhor se manifestava de “modos” diversos em momentos 
diferentes. Na criação era o Pai eterno. Quando Jesus nasceu, foi o próprio Deus, que anteriormente 
era o Pai, que assumiu a forma humana como fi lho redentor. Depois da ascensão de Cristo, Deus 
então se manifestou como o Espírito Santo, forma na qual atualmente Ele se move na Igreja e por 
meio dela. 

3. Batismo: Branham argumenta que pelo fato de Deus ser uma única pessoa, a doutrina da 
Trindade “é do diabo”. Portanto qualquer um que foi batizado no nome do Deus Trino deve novamente 
descer às águas, para ser batizado “somente em nome de Jesus”. 

4. Humanidade: Branham ensinava uma doutrina que chamava de “semente da serpente”, 
na qual acreditava que Eva tivera relações sexuais com o diabo no Jardim do Éden. Portanto, alguns 
seres humanos estão predestinados ao inferno, o qual, no entanto, não é um lugar de tormento 
eterno, pois este lugar será lançado fora por Deus. Por outro lado existem os que são nascidos da 
“semente de Deus”, que não foram corrompidos pela união infi el da mulher, os quais são herdeiros 
da vida eterna.

5. Igreja: De acordo com Branham, todas as denominações dentro da Cristandade são 
apóstatas e pertencem ao diabo. Pessoas de diferentes grupos denominacionais podem ser salvas, 
mas terão de suportar os sofrimentos no período futuro conhecido como A Grande Tribulação.

6. Final dos Tempos: Branham acreditava ser o Elias prometido de Malaquias 4.5, enviado 
como o arauto, para proclamar a chagado do fi m. 

Embora Branham tenha falecido em 1965, o número de seus seguidores aumenta 
constantemente, os quais creem fervorosamente na verdade de sua causa. Os mais extremistas 
acreditam que ele vai ressuscitar; outros acreditam que ele era o próprio Deus em fi gura humana. 
A maioria dos seus admiradores, entretanto, simplesmente crê e segue o que consideram ser um 
profeta dos tempos modernos. 

Às características de Branham, soma-se a de muitos outros que o precederam, e muitos que 
ainda virão, que se consideram escolhidos de Deus, separados através de uma voz audível ou de 
uma visão, que têm como característica principal a negação de verdades bíblicas que sempre foram 
cridas pelo cristianismo tradicional. 

03   REFUTAÇÕES

Não se faz necessárias refutações a essas doutrinas do branhamismo, sendo que as 
doutrinas constantes dessa seita são encontradas em seitas já estudadas anteriormente e 
igualmente refutadas. 
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CAPÍTULO 19

NOVA ERA (NEW AGE)

01   HISTÓRICO

As raízes do Movimento Nova Era originam-se na fundação da Sociedade Teosófi ca em 
1875, em Nova York, pela russa Helena Petrovna Blavatsky. Uma das doutrinas básicas da teosofi a 
ensina que todas as religiões têm “verdades comuns”, as quais transcendem todas as diferenças. 
Os adeptos da Sociedade Teosófi ca acreditavam na existência de “mestres”, os quais seriam seres 
espirituais ou homens especialmente favorecidos pelo destino, e que haviam “evoluído” mais do que 
a grande massa, isto é, os que haviam se tornado especialmente “iluminados”.

 
A terceira presidente, Alice Bailey (1880-1949), uma inglesa que imigrou para os EUA, 

estabeleceu o verdadeiro alicerce para o Movimento Nova Era e é reconhecida como sua suma 
sacerdotisa. Como médium espírita, recebia mensagens de um assim chamado “mestre da 
sabedoria”, o tibetano Djawal Khul. Estas mensagens, as quais este demônio lhe transmitia através 
de escrita automática, foram publicadas em numerosos livros, como doutrina secreta, e constituíam 
o “Plano”, o qual até hoje, para o Movimento Nova Era, é determinante e obrigatório.

02   A REVELAÇÃO AO PÚBLICO

Conforme ordens secretas, o movimento deveria permanecer completamente clandestino 
até 1975. A partir daquele ano, a ordem era de se trazer à luz do público o “Plano” para a “Nova 
Ordem Mundial” e as suas características. Agora, as doutrinas da “Nova Era” deveriam ser divulgadas 
mundialmente, juntamente com a anunciação de um “Cristo da Nova Era”, usando-se todos os meios 
de comunicação disponíveis. E foi exatamente isto o que aconteceu.

Os programas dos grupos Nova Era, que à primeira vista têm assuntos sobre um estilo de 
vida saudável, foram aceitos na economia e em todas as camadas sociais, até mesmo em alguns 
círculos cristãos. Eles contêm, normalmente, os seguintes itens, os quais, no fundo, são diversas 
formas de técnicas orientais de ocultismo: meditação (ioga e terapias de relaxamento), hipnose, 
cura psíquica (visualização e “pensamento positivo”). Estas duas últimas partem da hipótese de que 
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o homem converte em vida o que ele pensa, isto é, que o subconsciente transforma em realidade 
os nossos pensamentos e desejos. Especialmente o “pensamento positivo” é frequentemente 
praticado e até mesmo baseado em versículos bíblicos e denominado como “fé”, apesar de ser 
uma premissa anti bíblica, ao afi rmar que a força básica do homem é boa.

A penetração profunda da ideologia Nova Era no público deu-se, principalmente, devido à obra 
de Marilyn Ferguson (“A Conspiração Aquariana”), a qual pode ser considerada, atualmente, como o 
“livro de culto” do Movimento Nova Era. Neste livro, a “era prometida”, como as alegrias dos “estados de 
consciência alterados”, é apregoada com entusiasmo e o Plano Nova Era é propagado mundialmente.

Até mesmo as crianças e os jovens são infl uenciados pelas ideias da Nova Era, entre 
outras coisas pela assim chamada “onda de fantasia”, com seus fi lmes, vídeos, fi tas cassetes, 
revistas cômicas, livros, jogos e brinquedos. Sete dos dez fi lmes mais bem-sucedidos na história 
do cinema pertencem ao gênero “fantasia”. Em primeiro lugar encontra-se o fi lme “E.T.”, o qual 
deu início a todo um novo culto da juventude, e, em segundo lugar, o fi lme “Star Wars” (“Guerra 
nas Estrelas”). Setenta e cinco por cento dos sucessos de bilheteria têm temas de fantasia. Livros 
de fantasia são best-sellers e têm tiragens de milhões de exemplares. Deste gênero, já existem 
centenas de livros de títulos, onde em quase todos é apresentada alguma forma de ocultismo, 
como: invocação aos mortos, esconjuração de espíritos, clarividência, levitação de objetos através 
do poder da mente, etc. Feiticeiros, bruxas e mágicos têm um papel importante. Cinturões mágicos, 
espadas mágicas e amuletos caracterizam o mundo da geração jovem. Sob a classifi cação geral 
de “esotéricos”, oferecem-se, nas livrarias, livros de ocultismos com instruções claras sobre como 
entrar em contato com forças sobrenaturais.

03   A FILOSOFIA DA NOVA ERA

O objetivo da fi losofi a Nova Era é reconciliar todos os opostos: a ciência e o ocultismo são 
colocados no mesmo nível, todos os valores éticos desmoronam-se, o bem e o mal já não mais existem. 
Tudo é uma coisa só. Deste ponto de vista, entende-se também a tendência à síntese das religiões.

04   OS OBJETIVOS E PLANOS DO MOVIMENTO NOVA ERA

O “Plano”, o qual foi transmitido a Alice Bailey através de ditados mediúnicos, consiste 
no estabelecimento de uma Nova Ordem Mundial, de um Novo Governo Mundial e de uma Nova 
Religião Mundial. O objetivo político principal do movimento é o domínio do mundo. “A dissolução 
ou destruição de nações individuais, no interesse da paz e da conservação da humanidade”, é 
propagada abertamente.

• No caminho para o domínio do mundo são fi xados numerosos objetivos intermediários 
(políticos, sociais e econômicos), como por exemplo:
• Um sistema universal de cartões de crédito 
• Uma central mundial para distribuição de alimentos, a qual controlaria todo o 
abastecimento à humanidade. 
• Um sistema de impostos mundialmente unifi cados. 
• Um serviço militar obrigatório em escala mundial (apesar das ideias pacifi stas). 

Quando, em 1975, o movimento se tornou público, destes objetivos desenvolveram-se 
programas detalhados para os grupos Nova Era, como:
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•Criação de um sistema econômico mundial. 
• Entrega das propriedades privadas nos setores de crédito, transporte e de produção de 
gêneros de primeira necessidade a um diretório mundial. 
• Reconhecimento da necessidade de submissão a um controle mundial com relação a 
assuntos biológicos, como densidade populacional e os serviços de saúde. 
• Garantia mundial de um mínimo de liberdade e bem-estar. 
• Obrigação de se subordinar a vida pessoal aos objetivos de um diretório mundial. 

05   AS ERAS

A razão por que tem-se ouvido tanto sobre uma nova era fundamenta-se na crença de que 
os ciclos divinos de evolução são desenvolvidos através de diferentes eras astrológicas, cada uma 
com suas características distintas. Acreditam que a humanidade evoluiu dentro das seguintes 
eras: Era de Touro, Era de Carneiro, Era de Peixes e Era de Aquário. 

A Era de Touro é atribuída à antiga cultura egípcia, que tinha a vaca como deusa da 
fertilidade e a pecuária como principal cultura. Os astrólogos dizem que essa foi a era em que a 
cultura egípcia se desenvolveu e foi o centro da civilização.

Com o fi nal da Era de Touro, o domínio egípcio cessou e deu lugar ao Carneiro, o signo que 
passou a dominar. Os astrólogos dizem que foi Israel que dominou essa era, devido ao sacrifício 
do cordeiro, o ritual mais marcante da religião de Israel, além da ovinocultura (criação de ovelhas), 
sua principal cultura. Dizem que a fase de transição entre as duas eras foi a saída de Israel do 
Egito, e que os hebreus ainda tentaram preservar o poder de Touro, quando fi zeram o bezerro 
de ouro no deserto, mas Moisés (avatar da Era de Carneiro) os repreendeu e inaugurou a Era 
de Carneiro. Afi rmam que Jesus foi chamado de “Cordeiro de Deus” porque era fi lho do povo 
dominante da Era de Carneiro.

Jesus Cristo (avatar da Era de Peixes) teria, então, inaugurado essa era, dando evidência 
disso ao chamar os apóstolos para serem pescadores de homens, fazendo alusão à humanidade 
pisciana. Por causa de Jesus Cristo, o povo dominante da Era de Peixes seriam os cristãos. Para 
provar que o cristianismo é o que domina a Era de Peixes, apegam-se ao fato de que o mais antigo 
símbolo cristão é o peixe.

Terminando a Era de Peixes, surge a de Aquário. Aquário é um signo regido pelo planeta 
Urano, que foi descoberto em 1781, coincidindo com a Revolução Francesa.

06   ERROS DOUTRINÁRIOS DA NOVA ERA

1) DEUS

A Nova Era ensina que tudo é Deus. Que Deus não é uma pessoa, mas uma força, uma 
energia, uma consciência universal. Os adeptos creem que os homens, animais, vegetais e 
minerais fazem parte da divindade. Consideram a Terra como uma divindade, a quem chamam 
de Mãe-Terra.

Refutação: I Reis 19.11-13
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2) JESUS CRISTO

É uma fi gura importante no processo do desenvolvimento da humanidade e do mundo. É 
a personifi cação de um Mestre Universal que se encarna em vários mestres espirituais. A maioria 
dos adeptos da Nova Era acredita que dos doze aos trinta anos Jesus esteve na Índia, e a sabedoria 
que obteve lá é a súmula de todas as tradições da espiritualidade e da mística. Afi rmam que não se 
pode compreender bem a Bíblia sem que ela seja lida à luz dos elementos religiosos do budismo e 
do hinduísmo.

Refutação: Mateus 16.13-17; João 1.1; Tiago 1.5

3) O SER HUMANO

Shirley Maclaine, uma das propagadoras da Nova Era, afi rmou: “Cada pessoa é um universo: 
se você se conhece, conhece tudo”. Entendem que o problema básico do homem é que ele não sabe 
que é Deus. Chegará a essa compreensão através do processo da reencarnação. Sua consciência 
deve evoluir até se tornar uma “consciência cósmica”.

Refutação: Isaías 43.10; Hebreus 9.27

4) ECOLOGIA

Gaia é a deusa Mãe-Terra. É um organismo vivo, de dimensões planetárias, que tem 
sentimentos e vontade. Atribuem uma “vida espiritual” aos elementos da natureza (talvez por isso, 
admitam que São Francisco poderia conversar normalmente com os animais, a lua, as árvores, etc.). 
O ideal da Nova Era é a devoção à natureza e ao homem do campo. Isso pode explicar o encanto que 
tem pelas coisas “naturais”. Encontram, consciente ou inconscientemente, algo “sagrado” nelas.

Refutação: Romanos 1.18-23

5) OS “GRANDES MESTRES”

São os espíritos dos antepassados e espíritos da natureza. Acreditam que é possível a 
comunicação com os mortos. Variam na maneira como estabelecem essa crença. Eles podem falar 
pelas cartas, tarôs, cristais, pirâmides, pedras diversas, cores, perfumes, através de audição, pela 
sensibilidade, visões, aparições, mantras, êxtases, etc. Tudo é válido; todas as formas de ocultismo 
conhecidas pela humanidade podem se enquadrar nas práticas da Nova Era.

Refutação: Deuteronômio 18.11; Jó 7.9,10; Isaías 8.19,20

6) O PECADO E A SALVAÇÃO

Ensinam: “O mundo real é atingido quando você se conscientiza de que a base do perdão 
é bem real e plenamente justifi cada (isto é, que, como ‘fi lho de Deus”, você é de fato sem pecado e, 
portanto, merece o perdão).” Como no hinduísmo, esses pregoeiros ensinam a salvação através de 
três caminhos: das obras, do conhecimento e da devoção. Nada de Cristo nem de Sua salvação pela 
graça. Negam o pecado, afi rmando que o problema da humanidade é a ignorância e que, por isso, o 
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ser humano não precisa de perdão.

Refutação: Atos 16.31; Efésios 2.8,9; Tito 3.5; Lucas 19.10; João 14.6; Atos 4.12

7) O CÉU, O INFERNO E O JULGAMENTO FINAL

A Nova Era afi rma que ninguém, com qualquer poder de raciocínio ou com qualquer crença 
num Deus de amor, aceita o Céu dos clérigos nem tem qualquer desejo de ir para lá.

Refutação: A Bíblia, porém, descreve o juízo em que o Senhor Jesus Cristo presidirá e 
separará as ovelhas dos bodes, os salvos dos descrentes, de acordo com suas obras (Mateus 25.31-
46). Os salvos entrarão no Reino de Deus, tendo o Céu por lar e receberão galardões (I Co 3.10-15; Rm 
14.10, 12; II Co 5.9,10). Já os ímpios entrarão naquele reino que Jesus disse estar preparado para o 
diabo e os seus anjos desde a fundação dos tempos (Mateus 25.41).

07   OS PERIGOS DO MOVIMENTO NOVA ERA

1) PERIGOS NA EDUCAÇÃO

O Movimento Nova Era tem feito incursões signifi cativas no sistema educacional. A 
Imaginação direcionada é perigosa porque ensina às crianças uma maneira de enfrentar problemas, 
a qual deixa Deus de fora. Podem também nos expor a falsos cristos ou a “anjos de luz” (II Co 11.14). 

Os novos conceitos de valores na sala de aula são perigosos, porque negam a existência 
dos valores absolutos da Palavra de Deus. Cada aluno é encorajado a inventar seus próprios valores 
morais. 

A meditação oriental na sala de aula é perigosa porque ensina esvaziar a mente com a 
fi nalidade de atingir a “consciência cósmica”, a união com todas as coisas. 

O Globalismo ensinado na sala de aula é perigoso, porque é baseado num conceito monístico 
do mundo, o qual adota não apenas a unidade de toda a humanidade, mas também uma unidade de 
todas as crenças religiosas. 

Todas as formas de Ioga envolvem premissas ocultistas, até mesmo a hatha ioga, que é 
frequentemente apresentada como uma disciplina estritamente física. 

 
2) PERIGOS NA MÚSICA

O músico do movimento Nova Era, Áurio Corrá, dá a seguinte defi nição de sua música: “É um 
estilo completamente diferente dos outros estilos de música. Alem de estar voltada ao entendimento, 
a música new age provoca determinadas reações químicas e biológicas que muitas vezes são 
terapêuticas. Se fi carmos ouvindo certas frequências sonoras em determinados ritmos, podemos 
fi car doentes ou sarados”. (Tapessom, Agosto de 1991, p. 5). 
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08   SÍMBOLOS DA NOVA ERA

Yin-Yang. 
Antigo símbolo oriental que representa o negativo/positivo. Simboliza o equilíbrio das 
energias cósmicas divinas com seus dois polos opostos. 

Pirâmide. 
Utilizada como captadora de energia cósmica. 

Pomba com ramo. 
Simboliza a luta dos aquarianos pela paz e a esperança de que as águas de Peixes se 
sequem dando lugar à nova era. 

Borboleta. 
Simboliza o aquariano que saiu das trevas do casulo de Peixes para a dimensão celestial 
de Aquário. 

A mancha louca. 
É conhecida como mancha de sangue e o objetivo é vulgarizar o sangue purifi cador de 
Jesus, com a fi nalidade de torná-lo banal e sem nenhum valor como elemento remissor 
dos pecados da humanidade. 

Olho de Satã. 
 um símbolo da pesada. Usado em rituais de magia negra, está presente na simbologia 
de quase todas as sociedades secretas. Atualmente, o olho de Satã é representado com 
uma lágrima em forma de losango. Essa fi gura geométrica representa dois triângulos, um 
superior e outro inferior, emendado pelas bases. Quer dizer a interação entre o céu e a 
terra, já que o triângulo é a representação dos três elementos vitais da terra: o ar, a água 
e o fogo. No caso do olho de Satã, a lágrima representa o choro por todos que estão fora 
do seu alcance

O Moita 
Utilizado pela banda Pink Floyd - O boneco é Satanás espiando o mundo. Representa as 
pessoas que não se decidem por ele. São pessoas que estão tentando desesperadamente 
transpor o muro das suas próprias limitações em todos os ângulos, inclusive espiritual. 

O arco-íris. 
Signifi ca a ponte de ligação da alma do homem com as forças do Cosmos e Lúcifer. 

Cruz com laço. 
Desprezo ao pudor e a virgindade. 

Unicórnio.
Absoluta liberdade de opção sexual. 

Fita entrelaçada. 
União infi nita, perfeita e incontestável com as forças do Cosmos (666). 

Cruz de Nero 
(pé-de- galinha). A verdadeira paz sem Cristo. 
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Casal transpessoal. 
O fi m do casamento. A Nova Era instituiu o ômega como representação da família, acreditando 
que o atual sistema de organização familiar esteja chegando ao fi m. 

Estrela de cinco pontas.
 O reino de Lúcifer e o homem sendo deifi cado. 

Fido dido.
 Personagem surgida na onda da Nova Era, em tempos recentes. Foi criado nos EUA para 
identifi car a marca de uma “gri� e” de confecção. Posteriormente, a bizarra fi gura passou 
a ser usada também como marca de perfume, que faz sucesso em diversos países do 
mundo. Esta fi gura retrata um jovem conforme a ótica de seu criador, ou seja, a caricatura 
de um personagem da sociedade moderna, demonstrando em seus traços a loucura 
insana que o autor entende ser uma característica dos tempos atuais. 

Cruz Suástica. 
Também chamada Cruz Gamada, fi cou conhecida em todo o mundo por ter sido adotada 
como símbolo do nazismo por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Suástica vem 
da língua sânscrita que signifi ca “está tudo bem” ou “assim seja” e, segundo os místicos, 
implica em aceitação, indicando vida, movimento, prazer, felicidade e boa sorte. 

02   PESSOAS E INSTITUIÇÕES  VINCULADAS AO MOVIMENTO NOVA ERA

1. UNESCO.
2. Hare Krishna.
3. Clube de Roma.
4. Lojas Maçônicas.
5. Seicho-No-Iê.
6. Vale do amanhecer.
7. Cidade Eclética
8. Templo da Boa Vontade.
9. Livrarias esotéricas em geral.
10. Espiritismo em todos os níveis.
11. Concílio Mundial de Igrejas.
12. Shirley Maclaine.
13. Ordem dos templários.
14. Grupos de Gnose.
15. Yoga.
16. Cidade da Paz – Universidade Holística de Brasília.
17. Sociedade Teosófi ca.
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ANOTAÇÕES E REFLEXÕES PESSOAIS
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CFAP • MÓDULO 3 • CAPÍTULO 16,17,18,19 e 20

NOME: ________________________________________________________________________DATA:________________

REGISTRANDO A APRENDIZAGEM

1) Descreva a Prática de Fé do Budismo.

2) Cite três heresias que fazem parte da teologia Budista.

3) Cite dois ensinamentos do Bahaismo, e como refutá-los.

4) Cite 5 preceitos da Perfect Liberty.

5)Cite 5 instruções para a vida religiosa, da Perfect Liberty.

6) Quais as principais doutrinas do Tabernáculo da Fé?

7) A que se deu a penetração profunda da ideologia Nova Era no público?

8) Qual é a principal fi losofi a da Nova Era?
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9) Quais são as quatro Eras apregoadas pela Nova Era?

10)Quais são os dois principais perigos do movimento Nova Era?
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ANEXOS

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A NOVA ERA

Há trinta anos vem-se formando uma onda cultural/fi losófi ca/religiosa que pretende 
reagir contra o presente estado da humanidade e a empurrar para uma nova consciência, uma 
nova forma de ser espiritual. Esta onda é chamada de Nova Era (New Age) e, hoje, não há nenhum 
aspecto de nossa vida que não tenha sentido seus efeitos de alguma forma.

As ideias e os objetivos da Nova Era recolhem elementos das religiões orientais, o 
espiritismo, as terapias alternativas, a psicologia transpessoal, a ecologia profunda, a astrologia, o 
gnosticismo e outras correntes. Os mistura e os comercializa de mil formas, proclamando o início 
de uma nova época para a humanidade. Mas, no fundo, não parece ser mais que outra tentativa vã 
do homem de se salvar por si mesmo fazendo promessas que não pode cumprir e atribuindo-se 
poderes que não possui.

1. A Nova Era é uma seita religiosa?

Não. A Nova Era não é uma seita, nem uma igreja, nem uma religião. É uma forma de 
ver, pensar e atuar, que muitas pessoas e organizações adotaram para mudar o mundo segundo 
certas crenças que têm em comum. Mas não tem chefe, nem regras, nem doutrinas fi xas, nem 
disciplina comum.

2. Por que, então, se diz que é uma nova religião?

A Nova Era fala de muitas coisas que tocam nossa fé: Deus, a criação, a vida, a morte, a 
meditação, o sentido de nossa existência, etc., mas não é uma religião. Toma diversos aspectos de 
muitas religiões e também das ciências e da literatura e mistura-os com certa originalidade para 
dar respostas fantásticas às perguntas mais importantes da vida humana. Às vezes, inclusive, usa 
uma linguagem cristã para expressar ideias muito contrárias ao cristianismo.

3. Quem pertence à Nova Era?

Todo tipo de pessoa pode fazer parte da Nova Era. Seus líderes e pensadores costumam 
ser gente da “revolução contra cultural” dos anos 60 e 70, que rejeitou os valores e os caminhos 
religiosos tradicionais a favor da libertinagem, da cultura da droga, do amor livre e dos experimentos 
em comunidades utópicas. Hoje suas ideias estão tão difundidas que grande número de pessoas 
as compartilham sem uma rejeição formal e evidente de sua própria cultural ou seu estilo de vida.

4. Em que a Nova Era acredita?

O típico da Nova Era é o espírito de individualismo, que permite a cada um formular suas 
próprias verdades religiosas, fi losófi cas e éticas. Mas há algumas crenças comuns que quase 
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todos os participantes da Nova Era compartilham: 

a) O mundo está para entrar em um período de paz e de harmonia mundial assinalado pela 
astrologia como a “Era de Aquário”

b) A “Era de Aquário” será fruto de uma nova consciência nos homens. Todas as terapias e 
técnicas da Nova Era pretendem criar esta consciência e acelerar a vinda da Era de Aquário.

c) Por esta nova consciência o homem vai se dar conta de seus poderes sobrenaturais e 
saberá que não há nenhum Deus fora de si mesmo.

d) Cada homem, portanto, cria a sua própria verdade. Não há bem e mal, toda experiência 
é um passo para a consciência plena de sua divindade.

e) O universo é um ser único e vivo em evolução ao pleno conhecimento de si, e o homem 
é a manifestação de sua autoconsciência.

f) A natureza também é parte do único ser cósmico e, portanto, também participa de sua 
divindade. Tudo é “deus” e “deus” está em tudo.

g) Todas as religiões são iguais e, no fundo, dizem o mesmo.

h) Há “mestres” invisíveis que se comunicam com pessoas, que já alcançaram a nova 
consciência e os instruem sobre os segredos do cosmos.

i) Todos os homens vivem muitas vidas, vão se reencarnando uma e outra vez até alcançar 
a nova consciência e dissolver-se na força divina do cosmos.

5. O que dizem os da Nova Era quando alguém os faz ver que estas crenças são pura 
fantasia?

Quando alguém não aceita esta absurda visão de Deus, do homem e do mundo, a Nova Era 
lhe diz que sua consciência ainda não está iluminada e que sua compreensão está condicionada 
por esquemas culturais que serão superados na nova era.

6. Mas, como esperam comprovar algumas crenças que não correspondem em nada à 
realidade?

Normalmente o fazem de experiências subjetivas pessoais que são tão impossíveis 
de verifi car como o são de desmentir. Às vezes pegam dados das ciências e os aplicam à vida 
espiritual do homem, como se as mesmas leis regessem em ambos os mundos.

7. Se as coisas estão assim, que lugar há na Nova Era para o Deus que nos foi revelado em 
Jesus Cristo?

Nenhum. O Deus da fé cristã é uma pessoa, e “deus” da Nova Era é uma força impessoal 
e anônima. O Deus da fé cristã é Criador de tudo, mas não se identifi ca com nada do criado. O 
“deus” da Nova Era é a criação que pouco a pouco vai se dando conta de si mesmo. O Deus da fé 
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cristã é infi nitamente superior ao homem, mas Se inclina a ele para entrar em amizade com ele. 
O Deus da fé cristã julgará a cada homem segundo sua resposta a esse amor. O “deus” da Nova 
Era é o próprio homem que está além do bem e do mal. Na Nova Era, o amor mais alto é o amor 
a si mesmo.

8. A Nova Era diz algo de Jesus Cristo?

A Nova Era diz que Jesus Cristo foi mais um mestre iluminado entre muitos. Diz que a 
única diferença entre Jesus Cristo e os demais seres humanos é que Ele se deu conta de sua 
divindade, enquanto a maioria dos homens ainda não a descobriram. Desta forma, a Nova Era 
tira-lhe seu caráter único de Filho de Deus e ridiculariza o fato de que Deus se fez homem para 
“salvar-nos do pecado”.

9. A Nova Era não se confunde com o ecologismo?

Não. O verdadeiro ecologismo busca conservar o planeta e respeitar todas as formas de 
vida, especialmente a vida humana que tem um valor muito superior a todas as demais, já que o 
homem foi feito a “imagem e semelhança de Deus”. O ecologismo exagerado da Nova Era diz que o 
homem vale o mesmo que uma baleia ou um monte ou uma árvore. Chega a considerar o homem 
como o pior inimigo do planeta, em vez de vê-lo como seu guardião e seu dono.

10. Há também uma música que se diz “nova era”?

Sim. A música “nova era” se chama assim porque se inspira em alguns temas de grande 
interesse para a Nova Era: a natureza, as religiões dos povos antigos, as culturas orientais etc. 
Costuma ser música instrumental misturada com sons naturais, às vezes muito repetitivas, outras 
vezes sem melodia nenhuma.

11. É errado escutar este tipo de música?

A música “nova era” é como qualquer outra música: uma combinação de sons mais ou 
menos agradáveis ao ouvido. O que poderia torná-la “má” seria algum conteúdo daninho (a letra) 
ou algum uso irresponsável da música (para ajudara a induzir a um estado alterado de consciência; 
para provocar sentimentos negativos, etc.).

12. Por que a Nova Era fala tanto de “energia”?

Uma das ideias básicas da Nova Era é que toda a realidade visível, incluindo o homem, se 
reduz a uma “energia cósmica”. Segundo isso, enquanto o cosmos estiver em fase evolutiva, sua 
energia se manifesta de muitas formas: uma pedra, o vento, a mente humana, etc. Supostamente 
há coisas, lugares e exercícios que podem aumentar nossa capacidade e nosso controle dessa 
energia (carregar um cristal de quartzo, visitar uma pirâmide ou outro lugar “sagrado”, o dia de um 
equinócio primaveral, realizar certas posturas de ioga, etc.).

13. Os programas de controle mental, cura e auto superação são um engano?
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Deve-se ver e julgar cada programa separadamente. Mas alguns programas ensinam 
simples técnicas de relaxamento, concentração, memória ou fortalecimento da vontade, 
que produzem resultados imediatos em seus clientes. A estas técnicas, que não têm nada de 
extraordinário, os adeptos da Nova Era as revestem de uma linguagem pseudocientífi ca e as 
colocam como um grande descobrimento ou um segredo da sabedoria antiga. Frequentemente se 
passa de uma terapia psicológica ou emocional ao mundo espiritual, incorporando elementos do 
panteísmo, do gnosticismo ou da espiritualidade oriental sem prevenir ao cliente. Aos resultados 
mais modestos no campo humano, é atribuído um caráter sobrenatural. Daí se convence ao cliente 
de seus “poderes especiais”, sua “consciência iluminada”, ou de qualquer coisa. O pior é que alguns 
destes programas se apresentam como um complemento excelente do cristianismo quando, no 
fundo, baseiam-se em conceitos incompatíveis com a fé cristã. 

14. As novas técnicas de meditação são úteis?

A Nova Era não tem nenhum receio em misturar formas religiosas de tradições muito 
diversas, ainda quando há contradições de fundo. Deve-se recordar que a oração cristã se baseia 
na Palavra de Deus, centra-se na pessoa de Cristo, leva ao diálogo amoroso com Jesus Cristo e 
desemboca sempre no amor ao próximo. As técnicas de concentração profunda e os métodos 
orientais de meditação fecham o sujeito em si mesmo, o impulsionam a um absoluto impessoal 
ou indefi nido e fazem caso omisso do evangelho de Cristo.

15. E o ioga?

O ioga é, em sua essência, um exercício espiritual e corporal nascido da espiritualidade 
hindu. As posturas e exercícios, ainda que se apresentem como um simples método, são 
inseparáveis de seu sentido próprio no contexto do hinduísmo. O ioga é uma introdução a uma 
tradição religiosa muito alheia ao cristianismo. A palavra “ioga” signifi ca “união”. Deveríamos 
perguntar: união com o que?

16. Por que a Nova Era dá tanta importância à astrologia, ao horóscopo, ao tarô, ao contato 
com espíritos, etc.?

As antigas técnicas de adivinhação e o espiritismo sempre provocaram a curiosidade das 
pessoas. A Nova Era tem assinalado um renascimento do interesse no ocultismo, magia, astrologia 
e práticas mediúnicas. São correntes que pretendem dotar ao homem de poderes mentais e 
espirituais sobrenaturais e colocá-lo como dono absoluto de seu próprio destino. A Nova Era apaga 
as distinções entre matéria e espírito, entre o real e o imaginário, entre o possível e o impossível.

17. Quem são os promotores da Nova Era?

De alguma forma, pode-se chamar promotores da Nova Era desde uma bruxinha que 
faz limpezas na Pirâmide do Sol em Teotihuacán até famosas personalidades nos meios de 
comunicação que se dedicam a temas de esoterismo comercial e popular. Mas há algumas 
organizações internacionais que também operam na América Latina.

Algumas dessas organizações são:
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a) A Sociedade Teosófi ca: fundada em 1875 em Nova York pela russa Helena Petrovna 
Blavatsky (1831-1891), espirita e médium. Sua doutrina é uma mistura de espiritismo, ocultismo, 
princípios gnósticos e espiritualidade oriental. As crenças principais da Sociedade incluem a 
reencarnação, a comunicação com mestres desencarnados, o ioga, a astrologia.

b) A Nova Acrópoles: fundada na Argentina em 1957 por Jorge Ângelo Livraga. É um 
grupo ocultista e agnóstico inspirado principalmente nos escritos de Blavatsky e uma mescla dos 
conceitos de pensadores antigos. Seus membros buscam um estado espiritual superior através 
de sugestivas cerimônias de iniciação e se utilizam de muitos símbolos e ritos típicos de grupos 
paramilitares.

c) Controle Mental Silva: fundado em Laredo, Texas em 1966 por José Silva, consiste em 
cursos breves de técnicas de controle interno e alcançar a Sobre-Consciência ou o domínio total 
de seus estados mentais. O método contém elementos do espiritismo e sutilmente levam seus 
praticantes ao panteísmo. Maneja muitos conceitos fundamentais da Nova Era e centra a esperança 
da salvação nos poderes mentais do homem. Apesar do fato de que muitos dos mestres do método 
falem uma linguagem “cristã” e asseguram a seus clientes que o método ajudará em sua vida 
espiritual, há elementos substanciais do programa incompatíveis com a fé cristã. Ultimamente a 
organização Silva no México tem se dedicado a arrecadar assinaturas de sacerdotes e monges 
que aprovam o método para facilitar sua promoção em âmbitos cristãos.

d) A Meditação Transcendental: fundada em 1958 por Maharishi Mahesh Yogi na Índia, 
mas não se popularizou até 1967, graças à publicidade oferecida pelos Beatles e outros artistas 
famosos da contracultura dos anos 60. Em sua doutrina, que nasce do hinduísmo, se busca a 
iluminação da consciência pela refl exão pessoal mediante a repetição de mantras (palavras 
sagradas) e ritos religiosos. Implícitos nos ensinamentos da MT, estão a rejeição de doutrinas 
essenciais ao cristianismo (um Deus pessoal, a Encarnação, a Ressurreição, etc.) a veneração do 
Maharishi e do Guru Dev como santos e mensageiros divinos.

e) A Grande Fraternidade Universal: fundada em 1948 em Caracas pelo francês Serge 
Reynald de la Ferriére (1916-1962), que era muito ativo com grupos de teosofi a, astrologia e 
maçonaria. Sua doutrina se baseia em práticas astrológicas, esotéricas e ocultistas, e afi rma 
que todas as religiões são iguais, ainda que favoreça crenças e práticas hindus. Apresenta um 
sincretismo religioso que apela a uma ciência superior, que é a verdadeira base de toda religião.

f) A Igreja da Cienciologia/Dianética: fundada por L. Ron Hubbard (1911-1986), novelista 
de fi cção científi ca que em 1950 publicou Dianética: A ciência moderna da saúde mental, um 
manual de autoconhecimento e desenvolvimento da potencialidade humana baseada na análise 
de experiências prévias ao nascimento.

As associações de médicos mais prestigiados dos EUA condenaram repetidamente as 
teorias e as terapias da Dianética como totalmente carentes de base científi ca e daninhas para a 
saúde mental. 

Sua teoria é que todos os males humanos são causados por “engramas” ou cargas 
negativas que se gravam no inconsciente do homem e provocam estragos contínuos.  
Para se libertar faz uma “audição” por parte de um especialista, que recomendará uma série 
de cursos que supostamente levarão o cliente ao estado de “claro” ou livre de “engramas”. A 
reencarnação e as experiências extra corporais são parte da doutrina da seita. Hubbard também 
tem escritos que atacam duramente ao cristianismo.
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A Igreja da Cienciologia foi defi nida como uma seita destrutiva e belicosa e sustenta 
muitas associações de caráter social e humanitário para alcançar maior aceitação na sociedade, 
por exemplo: Narcanon e a Comissão Cidadã dos Direitos Humanos.

Fonte: www.acidigital.com/seitas/novaera.htm

SITE SOBRE HERESIOLOGIA:

http://solascriptura-tt.org/Seitas/index.htm

BIBLIOGRAFIA:

RAIMUNDO, Oliveira - “Seitas e Heresias – Um Sinal do Fim dos Tempos”, Editora CPAD.
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CAPÍTULO 1

PARA QUE SERVE A FILOSOFIA?

Para que serve a fi losofi a? Porque estudá-la? De que forma ela pode ser útil em meu curso 
teológico? 

 É um instrumento de refl exão que pode ser utilizado pelo pastor ou pelo estudante 
de teologia. Quantos líderes, pastores e professores formadores de opinião têm difi culdades de 
produzir um pensamento bem estruturado, organizado e objetivo?

 A fi losofi a permite que o aluno compreenda melhor a teologia, pois muitas questões 
teológicas nascem de problemas fi losófi cos. 

Exemplo: O problema da origem do mal na fi losofi a é respondido na teologia com a doutrina 
do pecado. 

 O conceito de determinismo na fi losofi a é respondido na teologia com a doutrina dos 
decretos de Deus. O Calvinismo vem de uma visão fi losófi ca determinística.

01   A ATITUDE FILOSÓFICA

A vida é composta de muitas crenças. Por estarmos acostumados a elas, não refl etimos 
sobre nossas próprias crenças. Geralmente, afi rmamos que cremos em Deus, na Bíblia, em 
demônios, em anjos, numa vida após a morte, mas poucas vezes procuramos responder a seguinte 
pergunta: Porque eu creio nesta crenças? Que provas eu tenho para garantir que elas estão certas 
e as de outras pessoas erradas?

A atitude fi losófi ca ocorre quando uma pessoa não aceita como óbvias e evidentes as 
coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência 
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cotidiana. Todos estes fatos com os quais nos acostumamos precisam passar por um processo de 
investigação. E isto defi nimos como atitude fi losófi ca.

Perguntaram a um teólogo: Para que a fi losofi a? Ele respondeu: Para não darmos nossa 
aceitação imediata às coisas, sem maiores considerações. Muitas heresias e movimentos 
prejudicais surgem na Igreja pelo fato de não termos o cuidado de considerarmos melhor as 
novidades que surgem.

A atitude de pensamento fi losófi co acontece quando tomamos distância do nosso mundo 
costumeiro, através de nosso pensamento, olhando-o como se nunca o tivéssemos visto antes, 
como se estivéssemos acabando de nascer para o mundo e para nós mesmos e precisássemos 
perguntar o que é, por que é e como é o mundo, e precisássemos perguntar também o que somos, 
por que somos e como somos.

02   O OBJETO DE ESTUDO DA FILOSOFIA

Toda disciplina tem um objeto de estudo. A teologia estuda Deus, Sua revelação e o modo 
como Ele se relaciona conosco. Então, qual o objeto de estudo da fi losofi a?

Entre os antigos gregos, a fi losofi a era a ciência universal. Ela abarcava quase todo o 
conjunto de conhecimentos humanos, como ciências físicas, teóricas, matemática, arte, política, 
etc. Na idade média isso começou a mudar, pois as ciências conquistaram sua autonomia da 
fi losofi a. Essa separação é hoje um fato consumado. Portanto, o campo de estudo fi losófi co não 
abrange mais todos os campos do conhecimento humano como antigamente.

Nos dias atuais a ciência, a fi losofi a e a teologia tem objetos de estudos bem diferentes:

- A ciência se aquartela na determinação das leis dos fenômenos existentes na natureza. 
Ela estuda a mecânica do funcionamento da natureza e procura criar teorias e leis que expliquem 
racionalmente o modo como estes elementos funcionam. A ênfase da ciência está no como as 
coisas funcionam.

- A fi losofi a se concentra nas questões que vão além da realidade natural e física, e por 
isso ela ultrapassa a dimensão física e natural da realidade, alcançando dimensões de caráter 
imaterial. A fi losofi a trata de questões imateriais como os sentimentos, o raciocínio, o pensamento, 
as questões de valores, as questões éticas, ou ainda de juízo, etc.

- A teologia trata das questões de fé, que possuem caráter sobrenatural. Convêm dizer que 
questões de fé não possuem explicações que seguem rigorosamente os princípios e normas da 
razão. A crença em Deus e nas Escrituras é uma questão de fé.

A fi losofi a é um instrumento de apoio à tarefa da refl exão, onde, por meios de regras para o 
correto pensamento, procuramos alcançar novos conhecimentos validos. É uma tarefa intelectual, 
onde usamos as regras de raciocínio em busca de obtermos respostas para as questões colocadas.

A fi losofi a permite que novos conhecimentos sejam obtidos por nós de forma ordenada e 
lógica. Usando as ferramentas existentes no pensamento fi losófi co, nos tornamos mais efi cientes 
no processo de argumentar e convencer outras pessoas a que partilhem nossas ideias.
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Por meio do conhecimento fi losófi co a refl exão teológica se torna mais dinâmica, pois 
sempre estamos pensando em uma perspectiva nova.

Filosofi a é uma palavra de origem grega (philos - amigo; sophia - sabedoria) e em seu 
sentido estrito designa um tipo de especulação que se originou e atingiu o apogeu entre os antigos 
gregos, e que teve continuidade com os povos culturalmente dominados por eles: grosso modo, os 
povos ocidentais. É claro que, atualmente, nada impede que em qualquer parte do mundo se possa 
fazer especulação “à moda grega”: isto é fi losofi a. 

Se perguntarmos a dez físicos “o que é a física”, eles responderão, provavelmente, de 
maneira parecida. O mesmo se passará, provavelmente, se perguntarmos a dez químicos “o que 
é a química”. Mas, se perguntarmos a dez fi lósofos “o que é a fi losofi a”, ouso dizer que três fi carão 
em silêncio, três darão respostas pela tangente, e as respostas dos outros quatro vão ser tão 
desencontradas que só mesmo outro fi lósofo para entender que o silêncio de uns e as respostas 
dos outros são todas abordagens possíveis à questão proposta. Talvez uma das características da 
questão fi losófi ca seja o fato de que suas respostas ou tentativas de respostas jamais esgotarem 
as questões.

03   A FILOSOFIA É DIFERENTE DA CIÊCIA E DA MATEMÁTICA

Ao contrário da ciência, ela não se apoia em experimentos ou na observação, mas apenas 
na refl exão. E, ao contrário da matemática, não dispõe de nenhum método formal de verifi cação. 
Ela se faz pela simples indagação e arguição, ensaiando ideias e imaginando possíveis argumentos 
contra elas, perguntando-nos até que ponto nossos conceitos de fato funcionam.

A principal ocupação da fi losofi a é questionar e entender ideias muito comuns que todos 
nós usamos no dia a dia sem nem sequer refl etir sobre elas. 

O historiador perguntará o que aconteceu em determinado tempo do passado, enquanto o 
fi lósofo indagará: “O que é o tempo?”.

O matemático investigará as relações entre os números, ao passo que o fi lósofo perguntará: 
“O que é um número?”

O físico desejará saber de que são feitos os átomos, ou como se explica a gravidade, mas 
o fi lósofo indagará como podemos saber se existe alguma coisa fora da nossa mente.

O psicólogo talvez pesquise como a criança aprende a linguagem, mas a indagação do 
fi lósofo será: “O que dá sentido a uma palavra?”

Alguém pode perguntar se é certo entrar sorrateiramente no cinema e assistir ao fi lme 
sem pagar, mas o fi lósofo perguntará: “O que faz com que uma ação seja certa ou errada?”.

Na fi losofi a investigamos as coisas em si. Não iríamos muito longe se não tivéssemos 
como certas as ideias de tempo, número, conhecimento, linguagem, certo e errado a maior parte 
do tempo; mas na fi losofi a investigamos essas coisas em si. O objetivo é aprofundar um pouco 
mais nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Obviamente, não é uma tarefa fácil.

Quanto mais básicas as ideias que tentamos investigar, menos são os instrumentos de 
que dispomos para nos ajudar. Não há muita coisa que possamos dar por certa ou garantida. 
Assim, a fi losofi a é uma atividade um tanto vertiginosa, e poucos de seus resultados permanecem 
incontestados por muito tempo. Os fi lósofos divergem, e há mais de dois lados para cada questão 
fi losófi ca. A maior parte desses problemas não foi resolvida, e alguns deles talvez jamais o sejam. 
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ANOTAÇÕES E REFLEXÕES PESSOAIS
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CAPÍTULO 2

A VERDADE NA FILOSOFIA

01   UMA DAS GRANDES QUESTÕES DA HUMANIDADE

A verdade é una ou múltipla? É absoluta ou relativa? Esta é uma questão discutida na 
teologia. A revelação de Deus ao homem é una ou múltipla? Temos na manifestação religiosa geral 
respostas diferentes para esta questão. Ex. Politeísmo, Panteísmo, Monoteísmo etc.

02   COM RELAÇÃO À VERDADE, PODEMOS DEFINIR TRÊS ESTADOS DE ESPÍRITO:

a) A Ignorância. É um estado puramente negativo, que consiste na ausência de todo 
conhecimento relativo a um objeto. Filosofi camente o estado de ignorância assume duas 
situações: Culpável ou desculpável. Ex. Romanos 1. Neste texto Paulo trata de afi rmar que todos 
são indesculpáveis perante Deus, pois Deus Se revela para todos através de Seus atributos que 
estão presentes na criação desde a fundação do mundo.

b) A Dúvida: É um estado de equilíbrio entre a afi rmação e a negação, resultando daí que 
os motivos de afi rmar contrabalançam os motivos de negar.

c) A Opinião: Consiste em afi rmar que as razões de negar não são eliminadas por uma 
certeza total. Assim, o valor de uma opinião depende da maior ou menor probabilidade das razões 
que fundamentam a afi rmação. 

-Uma opinião pode ser baseada em probabilidade matemática. Ex. Uma caixa que contenha 
6 bolas pretas e 4 bolas brancas, a probabilidade de tirar uma bola branca é de 4/10. 
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-Uma opinião também pode ser baseada em afi rmações de caráter moral, e neste caso 
está baseada em afi rmações de probabilidade moral. Ex.: Eu gosto da cor vermelha. Eu não gosto 
de votar. Nestes casos, a opinião conterá uma verdade provável.

03   QUEBRA DE PARADIGMAS

 No processo de se buscar a verdade, há um processo de ruptura com as antigas 
crenças adquiridas. Este processo é chamado de “quebra de paradigmas”. Ex.: A criança, no 
processo de crescimento, substitui as suas primeiras crenças por crenças mais aperfeiçoadas 
acerca do mundo. Ela acredita no mundo do “faz de conta” e em tudo que seus pais dizem sobre o 
mundo. Mais tarde substituirão estas crenças por outras mais concretas e maduras.

04   MÉTODOS FORMALMENTE ADOTADOS PARA SE BUSCAR A VERDADE.

a) Dogmatismo

De um modo geral, o dogmatismo é uma espécie de fundamentalismo intelectual. Os 
dogmas expressam verdades certas, indubitáveis e não sujeitas a qualquer tipo de revisão ou 
crítica. Na atitude dogmática aceitamos as crenças e o mundo como eles são, sem realizarmos 
uma tarefa de questionamento intelectual.

Um exemplo de conhecimento dogmático é a teologia. Em geral, o conhecimento religioso 
tem natureza dogmática.

Deixamos de agir dogmaticamente quando:

 Estranhamos as coisas que nos parecem familiares.

 Questionamos os conceitos vigentes e estabelecidos.

 Tentamos outras alternativas para explicar os fatos que já foram tradicionalmente 
explicados.

b) Relativismo

Um fi lósofo chamado Geórgia defendia que em todas as afi rmações podemos encontrar 
alguma falsidade. Esta posição contribuiu para o surgimento do relativismo. Os relativistas não 
acreditam em ideias absolutas.

O relativismo é infl uenciado pela seguinte ideia: “O conhecimento humano vem das nossas 
percepções e nossas percepções são diferentes de pessoa para pessoa”. Portanto, diante destas 
diferenças entre percepções, não é possível estabelecermos verdades absolutas. Assim, algo pode 
ser verdadeiro para uma pessoa e falso para outra.
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05   ALGUMAS TEORIAS SOBRE A VERDADE

a) Teoria da “Aletheia”

Considera que a verdade está nas coisas ou na própria realidade. O conhecimento 
verdadeiro resulta, então da percepção intelectual da realidade. O verdadeiro é o que se manifesta 
aos olhos do corpo e do espírito.

Uma ideia é verdadeira quando corresponde à coisa que é seu conteúdo e que existe fora 
de nosso espírito ou de nosso pensamento. A teoria da evidência e da correspondência afi rma que 
o critério da verdade é a adequação do nosso intelecto à coisa, ou da coisa ao nosso intelecto.

b) Teoria “veritas”

Considera que a verdade depende do rigor e da precisão na criação e no uso de regras 
de linguagem, que devem exprimir, ao mesmo tempo, nosso pensamento ou nossas ideias e os 
acontecimentos ou fatos exteriores a nós, e que nossas ideias relatam ou narram o que está em 
nossa mente.

O critério da verdade é dado pela coerência interna ou pela coerência lógica das ideias 
que formam um raciocínio, coerência que depende da obediência às regras e leis dos enunciados 
corretos. A marca do verdadeiro é a validade lógica de seus argumentos.

c) Teoria da “Emunah”

Considera que a verdade depende de um acordo entre os pesquisadores que defi nem um 
conjunto de convenções universais sobre o conhecimento verdadeiro, e que devem sempre ser 
respeitadas por todos. A verdade se funda, portanto, nos símbolos e convenções consensualmente 
adotados pelos membros de uma comunidade de pesquisadores e estudiosos.

O consenso acerca da verdade na teoria do “Emunah” é baseado em três princípios:

1 - Somos seres racionais e nosso pensamento obedece aos quatro princípios da razão 
(identidade, não-contradição, terceiro-excluído e razão sufi ciente ou causalidade);

2 - Somos seres dotados de linguagem e ela funciona segundo regras lógicas 
convencionadas e aceitas por uma comunidade;

3 - Os resultados de uma investigação devem ser submetidos à discussão e avaliação 
pelos membros da comunidade de investigadores, que lhe atribuirão ou não o valor de verdade.

d) Teoria Pragmática

Esta teoria se distingue das anteriores porque defi ne o conhecimento verdadeiro por um 
critério que não é teórico e, sim, prático.

Assim, um conhecimento é verdadeiro por seus resultados e suas aplicações práticas, 
sendo verifi cado pela experimentação e pela experiência. A marca do verdadeiro é a verifi cabilidade 
dos resultados.
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05   CORRENTES FILOSÓFICAS CONTEMPORÂNEAS

a) O Humanismo

O que foi este movimento?

- Redescobriu os valores da razão e do sentimento humano.

- Produziu independência dos poderes constituídos (Papa, Imperador).

- Valorizou a ciência experimental e empírica.

- Enfatizou o conceito de imanentismo (sistema que sustenta que a causa do universo é 
intrínseca ao próprio universo). A transcendência coloca a causa do universo em algo que está 
fora dele.

A palavra transcendência dá a entender que Deus está totalmente fora da matéria e das 
células dos seres, embora sendo a causa de sua existência. Há uma separação total entre a criatura 
e o criador, e sua transcendência impede qualquer contaminação deste com a matéria.

No conceito de imanência, Deus está no mundo, na matéria, este mundo é Deus; ou ainda, 
nós mesmos somos deuses. Um exemplo da infl uência desta corrente é o Panteísmo.

Alguns nomes de destaque do Humanismo:

- Leonardo da Vinci: Questionou a autoridade religiosa e civil no campo científi co. 
Reconhecia como única fonte e autoridade para o conhecimento a pesquisa. Ele posicionou acima 
da autoridade civil e religiosa a pesquisa objetiva.

- Galileu Galilei: Seu objetivo era provar a validade do sistema Copérnico. Conseguiu 
provar que o sol não girava em torno da terra. As suas pesquisas científi cas confrontavam o poder 
religioso vigente.

b) O Idealismo

É a doutrina fi losófi ca que coloca o plano das ideias acima do plano da matéria. É a 
propensão a idealizar a realidade ou deixar-se guiar mais por ideais do que por considerações 
práticas, a teoria ou prática que valoriza mais a imaginação do que a cópia fi el da natureza. Seu 
oposto seria o realismo.

É qualquer teoria fi losófi ca em que o mundo material, objetivo, exterior só pode ser 
compreendido plenamente a partir de sua verdade espiritual, mental ou subjetiva. Seus opostos 
seriam representados pelo realismo (na fi losofi a moderna) e materialismo.

Um exemplo mais conhecido é o Platonismo, segundo a qual a realidade apresenta 
uma natureza essencialmente espiritual, sendo a matéria uma manifestação ilusória, aparente, 
incompleta, ou mera imitação imperfeita de uma matriz original constituída de formas ideais 
inteligíveis e intangíveis.
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Outro exemplo é o Kantismo, teoria que considera o sentido e a inteligibilidade de um 
objeto de conhecimento dependente do sujeito que o compreende, o que torna a realidade carente 
de autossufi ciência, e necessariamente redutível aos termos ou formas ideais que caracterizam 
a subjetividade humana.

Exemplo de idealismo: Ao identifi carmos no mundo físico uma caneta, temos em nossa 
mente uma ideia já formada de uma caneta, e por isso reconhecemos outras canetas. No idealismo 
a experiência subjetiva é valorizada.

c) O Materialismo

O Materialismo se originou com Francis Bacon, que baseava o conhecimento no método 
experimental. Bacon ensina que devemos nos libertar dos ídolos da tribo, da escola e da religião, 
que em tese seriam os preconceitos e opiniões pessoais e afi rmações não científi cas. Em uma 
segunda etapa devemos adotar o uso da observação e da experimentação.

O materialismo tem infl uenciado diversos segmentos da sociedade: o ateísmo, o capitalismo, 
as teorias psicológicas fi siologistas, os conceitos evolucionistas que anulam a possibilidade do 
universo se originar de um ser criador, etc.

O materialismo dialético foi um movimento intelectual que infl uenciou profundamente o 
ato da refl exão. Hegel acreditava que a ideia passa por uma transformação contínua e tudo se 
desenvolve através da lógica dialética de três fases: a tese, a antítese e a síntese. A tese é a 
afi rmação, a antítese é a negação, e a síntese é o resultado da dialética do sim e do não, isto é dos 
contrários.

Marx transferiu os princípios da dialética para o âmbito social, para as diversas 
transformações históricas e para as divisões de trabalho efetuadas na história. Ele fez uma análise 
do Capitalismo introduzindo conceitos como modo de produção, trabalho, relações de produção. 
Ele trata dos confl itos entre classes sociais, da exploração capitalista, etc.

d) O Positivismo

Augusto Conte propôs que se deveria substituir a especulação racional e metafísica da 
fi losofi a pelos dados positivos da ciência. Catalogou todos os fenômenos investigando-lhes as 
causas e descobrindo-lhes as leis. 

Ele acreditava que a história da civilização esta dividida em três etapas:

- A fase teológica ou mitológica,

- A fase metafísica, onde o pensamento abstrato se rende ao domínio da fi losofi a,

- A fase positiva, quando tudo é explicado com a pesquisa científi ca e as leis descobertas.

O positivismo se espalhou pelo mundo obedecendo aos seguintes princípios:

- A única fonte da verdade é a experiência.
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- A observação dos fatos é o começo de toda ciência.

- O conjunto, a soma de todos estes conhecimentos científi cos constitui-se como a fi losofi a.

- Pelo fato de não podermos conhecer nada além da experiência, qualquer especulação 
abstrata, qualquer metafísica, em suma, qualquer fi losofi a nos é impossível.

- Tudo se reduz ao fenômeno material. Esses fenômenos materiais estão determinados 
por leis fi xas (determinismo).

- Para sairmos desse determinismo é necessário conhecer essas leis; é necessária a 
pesquisa científi ca, a única que nos permite conhecer as leis da natureza.

- A ciência é a única esperança para a humanidade, ou melhor, sua libertação.

07   OQUE É ENTÃO A VERDADE?

A verdade está relacionada, então, ao modo como percebemos a realidade. Para ser 
alcançada, deve estar vinculada ao sistema teórico que utilizamos para interpretar a realidade 
(humanista, idealista, materialista ou positivista). A verdade lógica é a conformidade da nossa 
inteligência e percepção das coisas ou realidades existentes, e a inverdade é defi nida como a não 
conformidade do juízo com a realidade existente.

a) O que produz a inverdade?

Causas lógicas: Provém das falácias, erros de raciocínio, falta de memória, atenção, 
difi culdades do uso de operações básicas do intelecto.

Causas morais: Preferências por asserções que nos favoreçam, equívocos na linguagem, 
incoerência entre realidade e assertivas, ausência de padrões éticos.

b) Sofi smas: elementos que prejudicam a obtenção da verdade.

É um raciocínio errado que se apresenta com aparência de verdade.

Sofi sma de boa-fé: Não tem o objetivo de enganar. É praticado por ignorância. É chamado 
de paralogismo.

Sofi sma de má-fé: Elaborado intencionalmente para induzir outros ao erro intencional.
Os sofi smas provêm de duas situações: erros de linguagem (em defi nições, no uso 

impróprio da língua) ou dos erros de encadeamento do raciocínio lógico.

Exemplos de afi rmações sofi smáticas:
- “Um círculo é quadrado” – Desconhecimento de convenções estabelecidas.
- “O sol é gélido”- Desconhecimento de conhecimento científi co.
- “Os oculistas são mais competentes do que os oculistas” – Comparação ao mesmo objeto.
- “O ciúme da mulher levou-o ao suicídio” (Quem tem ciúme: O homem ou a mulher?)
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CAPÍTULO 3

A METAFÍSICA

01   AS PERGUNTAS METAFÍSICAS

A metafísica trabalha com algumas questões como: 

O que é uma coisa? O que é um objeto? O que é a subjetividade? O que é o corpo humano? 
Por que uma coisa pode mudar e, no entanto, conservar sua identidade individual, de tal maneira 
que podemos dizer que é a mesma coisa, ainda que a vejamos diferente do que fora antes? Como 
sabemos que uma determinada roseira é a mesma que, no ano passado, não passava de um 
ramo com poucas folhas e sem fl or? Como sabemos que Paulo, hoje adulto, é o mesmo Paulo que 
conhecemos criança? O que é Deus? O que é a religião?

Portanto, a metafísica é a parte mais central da fi losofi a que busca o princípio e as causas 
fundamentais de tudo, tratando de questões que, em geral, não podem ser confi rmadas pela 
experiência direta.

Constitui a fi losofi a primeira, o ponto de partida do sistema fi losófi co. O termo surgiu por 
volta de 50 a.C., quando Andrônico de Rodes (século I a.C.), ao organizar a coleção da obra de 
Aristóteles, deu o nome de ta metà ta physiká ao conjunto de textos que se seguiam aos da física 
(“metà” quer dizer além). Muitas das teologias clássicas e tradicionalmente mais antigas possuem 
muitos conceitos metafísicos.
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02   A PERGUNTA PELO “QUE É”

a) A Ignorância. É um estado puramente negativo, que consiste na ausência de todo 
conhecimento relativo a um objeto. Filosofi camente o estado de ignorância assume duas 
situações: Culpável ou desculpável. Ex. Romanos 1. Neste texto Paulo trata de afi rmar que todos 
são indesculpáveis perante Deus, pois Deus Se revela para todos através de Seus atributos que 
estão presentes na criação desde a fundação do mundo.

b) A Dúvida: É um estado de equilíbrio entre a afi rmação e a negação, resultando daí que 
os motivos de afi rmar contrabalançam os motivos de negar.

c) A Opinião: Consiste em afi rmar que as razões de negar não são eliminadas por uma 
certeza total. Assim, o valor de uma opinião depende da maior ou menor probabilidade das razões 
que fundamentam a afi rmação. 

 Uma opinião pode ser baseada em probabilidade matemática. Ex. Uma caixa que 
contenha 6 bolas pretas e 4 bolas brancas, a probabilidade de tirar uma bola branca é de 4/10.

A metafísica é a investigação fi losófi ca que gira em torno da pergunta “O que é?” Este “é” 
possui dois sentidos:

 Signifi ca “existe”, de modo que a pergunta se refere à existência da realidade e pode ser 
transcrita como: “O que existe?”;

 Signifi ca “natureza própria de alguma coisa”, de modo que a pergunta se refere à 
essência da realidade, podendo ser transcrita como: “Qual é a essência daquilo que existe?”.

 Existência e essência da realidade em seus múltiplos aspectos são, assim, os 
temas principais da metafísica.

03   CARACTERÍSTICAS DA METAFÍSICA

 Investiga aquilo que é ou existe, a realidade em si.

 É um conhecimento racional apriorístico, isto é, não se baseia nos dados conhecidos 
diretamente pela experiência sensível ou sensorial (nos dados empíricos), mas nos puros conceitos 
formulados pelo pensamento puro ou pelo intelecto.

 É um conhecimento sistemático, isto é, cada conceito depende de outros e se relaciona 
com outros, formando um sistema coerente de ideias ligadas entre si.

 Exige a distinção entre ser e parecer ou entre realidade e aparência, seja porque para 
alguns fi lósofos a aparência é irreal e falsa, seja porque para certos fi lósofos a aparência só pode 
ser compreendida e explicada pelo conhecimento da realidade que subjaz a ela. Ex.: Só podemos 
entender melhor as atitudes visíveis de uma pessoa, se entendermos melhor a realidade interior 
dessa pessoa.
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04   A METAFÍSICA CONTEMPORÂNEA

A metafísica contemporânea é chamada de Ontologia. 

Ela procura superar tanto a antiga metafísica (que enfatizava o conhecimento da realidade 
em si como independente de nós), como também a concepção kantiana (que acreditava no 
conhecimento da realidade como aquilo que é para nós, como que posto por nossa razão). Ela 
considera o objeto da metafísica a relação originária mundo – homem.

05   AS NOVAS CARACTERÍSTICAS DA METAFÍSICA ATUAL

 Investiga os diferentes modos como os entes ou os seres existem;

 Investiga a essência ou o sentido (a signifi cação) e a estrutura desses entes ou seres;

 Investiga a relação necessária entre a existência e a essência dos entes e o modo como 
aparecem para nossa consciência:

 A manifestação da existência da nossa consciência se dá nas várias formas: percepção, 
imaginação, memória, linguagem, intersubjetividade, refl exão, ação moral e política, prática 
artística, técnicas.

 Alguns consideram que a metafísica ou ontologia contemporânea deveria ser chamada 
de descritiva, porque em vez de oferecer uma explicação apriorística da realidade, é uma 
interpretação racional da lógica da realidade, descrevendo as estruturas do mundo e as do nosso 
pensamento.
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ANOTAÇÕES E REFLEXÕES PESSOAIS
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CAPÍTULO 4

O IMPACTO DA FILOSOFIA 
MATERIALISTA NO CRISTIANISMO

 Karl Marx nasceu a 5 de maio de 1818 em Tréveros, cidade que remonta ao tempo dos 
romanos, e exercia importante papel na cultura da região no século XIX, como ponto de encontro 
do liberalismo revolucionário vindo da França e do conservadorismo do antigo regime liderado 
pela Prússia. 

Na Prússia, a fi losofi a de Hegel convertera-se numa espécie de ideologia ofi cial. O Estado 
prussiano tomara como apoio direto a ideia hegeliana de que o Estado moderno encarna os ideais 
da moral de forma mais objetiva e manifesta a razão no domínio da vida social.

O jovem Marx, depois de estudar direito durante um ano em Bonn (1835), foi a Berlim e aí 
se integrou no clube dos doutores da esquerda hegeliana.

Em julho de 1836, Marx matriculou-se na universidade de Berlim, capital da Prússia. Nesta 
época, as ideias liberais conquistavam a Prússia, pois o governo de Frederico Guilherme IV (1795-
1861) anunciara a abertura política. O liberalismo alemão, infl uenciado pelas ideias da revolução 
francesa, abriu fogo contra o aliado mais fraco do Estado, que era a Igreja e a religião.

Nascido judeu, educado na religião cristã (protestante), tornou-se ateu, pois os membros 
do clube dos doutores professavam o ateísmo. Marx defendeu sua tese de doutorado em 1841, em 
Jena, sobre o materialismo de Epicuro e Demócrito. Note-se que seu ateísmo também é anterior 
à elaboração de sua própria teoria.

Com 24 anos de idade, assumiu a chefi a da redação do jornal Rheinische Zeitung, em 
Colônia. Pela primeira vez entrou em contato mais direto com a questão social. Mas o jornal foi 
fechado pela censura, embora nesse jornal ainda tivesse atacado o comunismo e o socialismo.
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Marx casou-se na Igreja Luterana e sua mulher, além de cuidar da casa e dos fi lhos, 
ajudava-o na datilografi a e correção dos manuscritos.

Em 1843 transferiu-se para Paris. Aí levou vida burguesa, recebendo auxílios da Alemanha. 
Em Paris fez algumas amizades importantes. Entrou em contato com as ideias revolucionárias do 
socialismo de Fourier, Owen e Saint-Simon, e também do anarquismo de Bakunin e Proudhon. 

Em Paris se despertou ainda para a miséria do proletariado industrial, embora ele mesmo 
nunca tenha sido operário. Iniciou longa amizade com Friedrich Engels e começou a ocupar-se 
com economia política. Tomou conhecimento da aliança comunista de Londres e participou de 
alguns encontros secretos, sem fi liar-se.

Enfi m, em Paris, tornou-se socialista e comunista. Reconheceu a possibilidade gigantesca 
do movimento organizado de trabalhadores e tornou-se o teórico do proletariado.

Em 1845 deixou Paris e passou a residir em Bruxelas. Aí escreveu a Sagrada Família e 
depois A ideologia alemã (1845), A miséria da fi losofi a (1847) e o Manifesto Comunista (1848) com 
Engels.

Expulso da Bélgica, voltou, por breve tempo, à Alemanha, donde, após a revolução de 1848, 
foi expulso, indo a Londres. Aí fi xou residência para o resto da vida. Em Londres escreveu suas 
obras principais, como O capital, cujo primeiro volume publicou em 1867. Também aí viveu com o 
auxílio de amigos, de modo especial de Engels.

Marx era ateu muito antes de ser comunista. Sua atitude anticapitalista não foi pressuposto, 
mas confi rmação. Aceitara o ateísmo da esquerda hegeliana de Berlim e de Feuerbach. Em breve, 
o ateísmo materialista tornou-se simples evidência. Tal ateísmo determinou não só o cientista 
analítico, mas também o lutador político e o profeta Marx. A inteligência de Marx conseguiu que o 
ateísmo se tornasse o fundamento e a ideologia para o socialismo até nossos dias. Antes de ser 
cientista, Marx já apostara no ateísmo.

O novo humanismo de Marx era ateísta e comunista: “O ateísmo é o humanismo pela 
superação da religião, e o comunismo é o humanismo pela superação da propriedade privada”, 
escreveu nos manuscritos econômico-fi losófi cos de Paris.

Segundo Marx, a sociedade capitalista gerou a burguesia e o proletariado. Assim, o próprio 
regime capitalista gerou sua negação, ou seja, o proletariado.

Marx pretendeu criar, pela revolução comunista, a sociedade perfeita, ou seja, a sociedade 
sem classes. Nesta sociedade homogênea, para ele, não mais haveria exploração e seriam 
satisfeitas as necessidades materiais de todos.

Com isso, automaticamente cessaria a alienação, não havendo mais necessidade da “ideia 
de Deus”. Terminaria, então, o processo dialético da história. Marx, todavia, não esclareceu porque 
desapareceriam as classes na sociedade marxista, ou seja, porque a tese marxista não geraria 
sua antítese.

Enquanto para Feuerbach a religião permaneceu tema polêmico durante toda a vida, para 
Marx o ateísmo era um postulado evidente, tão evidente que dispensaria qualquer investigação 
mais séria de sua parte. Deus não passaria de uma projeção do homem.
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Marx sequer examinou seriamente qualquer outra hipótese. Por isso, para ele, a religião 
não passaria de uma produção e alienação do homem. “O homem criou a religião.” Marx quis 
detectar as causas que geravam os confl itos originários pela religião e superá-las, destruindo-as.

Para Marx, a religião alienava o homem e essa a alienação religiosa deveria ser esclarecida 
a partir da situação histórico-social concreta. Dizia que a religião era a expressão da alienação do 
homem, seu resultado e não seu fundamento.

Dizia que a essência da alienação do homem encontrava-se no contexto econômico, no 
tipo de relações de produção geradas no mundo capitalista. Aí havia duas classes sociais: os 
proprietários dos meios de produção e os não-proprietários. Destruindo essa estrutura econômica, 
também se destruiria a religião, que é seria seu produto. Eram as estruturas econômicas que, 
segundo Marx, geravam a falsa consciência, que era a religião. Assim, a ideia de Deus seria o 
resultado de uma economia alienante.

Marx cria que a religião seria o “aroma” de uma sociedade alienada, um “momento 
necessário” do mundo alienado. A religião apenas oferecia a libertação espiritual do homem, 
uma libertação imaginária e ilusória. Somente a práxis revolucionária seria capaz de emancipar 
radicalmente o proletariado industrial, dispensando o consolo da religião.

Para Marx, a religião seria uma consciência errônea do mundo pois gerava um protesto 
inefi ciente contra as situações humanas, desviando a atenção deste mundo e de sua transformação 
para o lado espiritual. Desta maneira, a religião agia como calmante: “É o ópio do povo”. A religião 
hipnotizava os homens com uma falsa superação da miséria e, assim, destruía sua força de revolta.

Na alienação religiosa o homem projetava, segundo Marx, para fora de si, de maneira vã e 
inútil, seu ser essencial e perdia-se na ilusão de um mundo transcendente. A religião não era nada 
mais do que a projeção do ser do homem num mundo ilusório. Com ela, o homem alienava-se a 
si mesmo. 

A religião nasceu, segundo Marx, da convivência social e política perturbada dos homens. 
O crente suspirava por uma felicidade ilusória para esquecer sua desgraça presente. Por isso a 
religião seria o ópio do povo. Para libertar o proletariado e a humanidade da miséria seria preciso 
destruir o que gerava a religião.

O slogan de que “a religião é o ópio de povo” era comum entre críticos da época de Marx. 
Esta seria “um calmante” para as massas que sofriam a miséria produzida pela exploração 
econômica. Mas os exploradores burgueses também precisavam da religião, pois lhes servia de 
consolo, narcótico, justifi cação ou calmante para sua consciência.

Como, então, se poderia superar a alienação religiosa?

A superação se realizaria partindo da práxis. De nada serviria privar o povo do ópio e não 
mudar nada. A crítica da religião consistia em libertar o povo da ilusão. Por isso, a crítica religiosa 
deveria ser seguida da crítica política e da revolução prática, a fi m de estabelecer a verdade neste 
mundo.

Para eliminar a alienação religiosa seria preciso eliminar todas as condições de miséria 
que a originaram. A contradição fundamental, segundo Marx, não estaria na religião e, sim, no 
nível do modo de produção dos bens materiais.
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Do ponto de vista econômico, a alienação religiosa teria sua origem na divisão do trabalho, 
porque, na sociedade capitalista, os meios de produção tornaram-se propriedade privada. No 
processo tecnicista da produção industrial, os operários só teriam o trabalho para vender e 
por ele recebiam um preço. Mas este seria menor que o produto, pois os donos dos meios de 
produção retinham a mais-valia, de modo que seu capital se acumulava às custas dos verdadeiros 
trabalhadores.

Ora, a alienação religiosa fundava-se, segundo Marx, na alienação econômica. Por isso seria 
preciso mudar as relações de produção, eliminando a propriedade privada dos meios de produção. 
Como a religião integrava a superestrutura, mudando a infraestrutura ela também mudaria, ou 
melhor, desapareceria. Por isso não haveria necessidade, teoricamente, de combatê-la, pois 
ninguém sentiria sua falta. Em outras palavras, a consciência religiosa morreria por si mesma.
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CAPÍTULO 5

A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO 
FILOSÓFICO DURANTE A HISTÓRIA

Verifi ca-se que a religião constitui uma das dimensões centrais da existência humana: 
a mais básica e distintiva do ser humano. Assim, foi objeto de refl exão desde os primórdios da 
fi losofi a, sendo que, a partir do século XVII começa a surgir uma postura crítica, que subsiste 
ainda, mas que pouco a pouco vai sendo desmistifi cada com os estudos mais recentes sobre as 
origens e bases do fenômeno religioso:

01   FILOSOFIA GREGA (SÉCULOS V-IV A.C.)

Numa sociedade politeísta, com sua mitologia decantada em poemas épicos, concebe 
um Ser Superior e imutável como origem e ordenador do Universo, substituindo as explicações 
mitológicas por explicações racionais dos fenômenos, cujo substrato último estaria num Deus 
Supremo e Transcendente (Anaximandro, Parmênides, Heráclito e Aristóteles);

02   FILOSOFIA MEDIEVAL (SÉCULOS XIII-XIV)

Caracteriza-se pela defesa fi losófi ca da religião cristã e pela demonstração racional da 
existência de Deus e de suas características (S. Agostinho, S. Anselmo e S. Tomás de Aquino).

As principais ideias de Tomás de Aquino:

Tomás afi rma e demonstra a liberdade da vontade, recorrendo a um argumento metafísico 
fundamental. No mundo, a vontade está em relação imediata apenas com seres e bens fi nitos e é livre.
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Analisando a natureza humana, resulta que o homem é um animal social (político) e 
portanto forçado a viver em sociedade com os outros homens. A primeira forma da sociedade 
humana é a família, de que depende a conservação do gênero humano; a segunda forma é o 
estado, de que depende o bem comum dos indivíduos.

Segundo ele, o estado não tem apenas função negativa (repressiva) e material (econômica), 
mas também positiva (organizadora) e espiritual (moral). Embora o estado seja completo em seu 
gênero, fi ca, porém, subordinado, em tudo quanto diz respeito à religião e à moral, à Igreja, que 
tem como escopo o bem eterno das almas, ao passo que o estado tem apenas como escopo o bem 
temporal dos indivíduos.

Compreende-se, portanto, que não é possível a demonstração racional em matéria de fé, 
onde os princípios são, para nós, transcendentes à razão, mistérios, e igualmente ininteligíveis 
suas condições lógicas. Em todo caso, segundo o sistema tomista, a razão não é estranha à fé, 
porquanto procede da mesma Verdade eterna.

Com relação à fé, deve a razão desempenhar o seguinte papel: a demonstração da fé, não 
com argumentos intrínsecos de evidência, o que é impossível, mas com argumentos extrínsecos 
de credibilidade (profecias, milagres, etc.), que garantem a autenticidade divina da Revelação.

03   RENASCIMENTO (SÉCULO XV)

Com a redescoberta do mundo greco-romano, busca-se formular uma síntese dos 
elementos religiosos de diversas procedências, com a intenção de descobrir um fundo religioso 
universal e deduzir-se uma doutrina metafísica universal.

04   RACIONALISMO (SÉCULO XVII)

Começa a colocar em xeque a religião, pretendendo racionalizar o fenômeno religioso. Os 
racionalistas deram ênfase à compreensão e estudo da religião por meio da argumentação lógica 
e racional.

Está presente nas religiões, que dispensam a autoridade e a revelação religiosa em favor 
dos postulados lógicos e racionais sobre a existência de Deus.

O racionalismo é baseado nos princípios da busca da certeza e da demonstração, 
sustentados por conhecimentos que não vêm da experiência e são elaborados somente pela razão.

05    ILUMINISMO (SÉCULO XVIII)

Na linha do racionalismo, caracteriza-se pela negação das religiões positivas (especialmente 
do cristianismo), sustentando um deísmo como crença geral na existência de um Ser Supremo, 
sem que deva existir qualquer Igreja ou sistema organizado de culto (Voltaire, Diderot e D’Alembert);

Mas, a mudança mais importante gerada por esse novo sistema está baseada no novo 
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conceito de religião natural. Assim, segundo Herberto de Cherbury, existe uma religião natural, 
comum a todos os homens e independente de revelação, pela qual o homem pode tornar-se bem-
aventurado, mesmo sem o conhecimento da revelação. Segundo esse conceito, Cristo, além de ser 
um sábio mestre, possuía sobretudo um exemplo de virtudes.

As contribuições do iluminismo para a fi losofi a da religião.

A teologia formou-se mais ou menos dependente da fi losofi a e do pensamento racionalista; 
ou seja, em vez de exigir que a razão se sujeitasse ao testemunho da Escritura, passou-se a crer 
fi rmemente que a revelação e princípios racionais estão em completa harmonia, uma vez que se 
desejava justifi car a revelação perante o tribunal da razão.

Ao lado dessa racionalização da teologia, havia a tendência de moralizar, e essa passou a 
ser a principal preocupação no conceito de vida moderna, racional. Isso aconteceu pelo fato de que 
se considerava como principal fi nalidade do cristianismo o fato de se conseguir uma moralidade 
elevada, além dessa constituir o conteúdo ético.

Também, a ideia de que a religião se fundamentava especialmente em princípios 
racionais, acabava fortalecendo a concepção individualista, uma vez que essa estava baseada nas 
experiências da própria pessoa.

Também houve a tendência de “humanizar” o cristianismo, de acomodá-lo a uma estrutura 
antropocêntrica, esperando com isso que a teologia trouxesse o bem-estar humano, procurando 
harmonizar as verdades teológicas com princípios racionais, que acabou provocando em alguns 
uma rejeição ao cristianismo.

06    ESCOLA SOCIOLÓGICA (SÉCULO XIX)

Pretende que o fenômeno religioso seja necessariamente social, constituindo um sistema 
solidário de crenças e práticas relativas a coisas sagradas adotadas por uma comunidade 
(Durkheim, Weber, Croce e Gentile), esquecendo, no entanto, que o sentimento religioso tem sua 
dimensão pessoal. A religião passa a ser vista e descrita como um fenômeno de caráter social.

07    MARXISMO (SÉCULO XX)

Concepção de que a religião é o ópio do povo, a maior das alienações, uma vez que aquilo 
que se atribui a Deus seria próprio da humanidade como um todo (Feuerbach e Marx).

Os ideais de Marx, assim como as diversas correntes que posteriormente surgiram, 
tendem a destruir e minar a fé ou, no máximo, torná-la uma ferramenta de luta de classes, um 
instrumento muito valioso na corrupção das bases fundamentais da nossa civilização. Exterminar 
a religião cristã no Ocidente é corromper e derrubar o pilar mais seguro que mantém uma história 
de séculos e séculos.
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08    PLURALISMO – PÓS MODERNIDADE (SÉCULO XXI)

Não há um quadro ideológico homogêneo, como na Idade Média. 
Não há uma única forma de pensar.

 Na fi losofi a: “Há mais de um princípio universal, em oposição ao monismo, o qual reduz 
toda a realidade a um único princípio”.

Na sociologia: “Coexistência de cosmovisões divergentes”.

Na religião: “Qualquer coisa que se entenda como salvação é alcançada através de uma 
quantidade enorme de condições e de meios, em várias religiões”.

Relativismo:
É a doutrina que afi rma não existirem verdades absolutas. A verdade é sempre relativa a 

algum aspecto particular, como a língua e a cultura, sua referência ou padrão de avaliação.

Pluralismo: 
É a perspectiva que afi rma a aceitação plena da diversidade. O conceito é usado em muitas 

áreas do conhecimento. Geralmente, o pluralismo reforça a legitimidade e plausibilidade de vários 
pontos de vista sobre um determinado tema, inclusive a religião.
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CAPÍTULO 6

A ERA MODERNISTA E SUA 
INFLUÊNCIA NO CRISTIANISMO
As opiniões quanto ao início da era moderna variam. Alguns consideram o Renascimento 

(séculos XIV e XV), enquanto que outros optam pelo período do Iluminismo (século XVIII), conhecido 
também como o Século das Luzes. Também não há um consenso quanto aos seus limites e quanto 
a uma defi nição clara do que seja a modernidade. 

Segundo Theo Donner, o problema se expressa da seguinte maneira:

O pensamento moderno não se resume a uma linha única de pensamento, e sim a uma 
coletânea de ideias, fi losofi as e cosmovisões. Há um problema ao se falar do pensamento moderno, 
porque ele propriamente não existe. Há um conjunto de ideias, fi losofi as, cosmovisões, sistemas sociais 
etc., e todos têm uma história. É muito difícil dizer em que consiste a formação de cada um desses 
aspectos. Quais são os antecedentes da psicanálise, ou da fi losofi a existencialista, ou do comunismo 
moderno? Não estamos diante de um processo casual, mecânico, no qual podemos discernir todos os 
diferentes passos que conduziram à situação atual (além disso, é bastante difícil entrarmos em acordo 
quanto a uma defi nição da situação atual); antes, enfrentamos um emaranhado histórico de fatos, 
dados, documentos, correntes, infl uências, personalidades, etc.

O que todos reconhecem é que houve uma mudança de paradigma de proporções 
gigantescas, cujas sequelas afetaram profundamente as cosmovisões, as crenças, o mundo 
acadêmico e todas as outras áreas dos afazeres humanos até os nossos dias. Essa foi uma 
mudança que teve uma infl uência importante no cristianismo, inicialmente na Europa e na América 
do Norte, e que logo alcançou os países do hemisfério sul.
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01   CARACTERÍSTICAS DA ERA MODERNA

A era moderna caracterizou-se por fi losofi as e modelos que rompiam com os paradigmas 
anteriores. Era um amálgama de fi losofi as e sistemas epistemológicos que, embora aparentemente 
tinham pouco em comum, relacionavam-se em sua proposta de modelos novos, que rompiam 
abertamente com o paradigma anterior.

Descartes, por exemplo, destacou o padrão racionalista de ideias claras e bem defi nidas; 
as ciências utilizaram os critérios empíricos, os hegelianos puseram sua esperança no espírito do 
progresso na história; os românticos apelaram a uma intuição imediata e pré-refl exiva.

O autor colombiano Fernando Cruz Kronfl y defi ne a modernidade como:

Um processo global, de natureza econômica (o nascimento do capitalismo e a consolidação 
progressiva do princípio de individualização, capaz de fundar um novo tipo de mentalidade coletiva 
não holística, mas individualista); de natureza fi losófi ca (Descartes e o racionalismo); de natureza 
científi ca (Galileu, Copérnico, Bruno, fundadores do heliocentrismo e da possibilidade de matematizar 
o “céu” e romper com as velhas tradições geocentristas); de natureza política (Maquiavel e o processo 
de dar autonomia à política diante do sagrado, assim como o começo da formação dos estados 
nacionais); de natureza até mesmo artística (começo da perspectiva nas artes plásticas, com Rafael e 
Leonardo, e fundação de um novo gênero literário como a novela, precisamente a partir do princípio da 
individualização como um novo elemento da mentalidade coletiva).

De acordo com John Dewey (1859-1952), o fi lósofo norte-americano considerado como 
“o proponente intelectual mais representativo do espírito da modernidade”, podemos entender a 
modernidade no hemisfério ocidental a partir de quatro mudanças ocorridas no período Pré-Moderno:

A PRIMEIRA MUDANÇA:

O prazer com o natural, sem referência ao sobrenatural.

René Descartes (1596 - 1650), o fi lósofo e matemático francês, propôs a ideia do universo 
como um aparelho mecânico, composto de matéria e movimento, descrito por leis mecânicas.

Isaque Newton (1642 -1727), na Inglaterra, elaborou essas leis e forneceu a base para a ideia 
de um universo que funciona perfeitamente, por sua própria conta, no qual não há necessidade de 
que Deus intervenha. A matéria e as leis físicas são sufi cientes para explicar toda a realidade. “Já 
não havia mais a necessidade de se ter poderes invisíveis para explicar o movimento no universo. 
Embora houvesse talvez, ainda, a necessidade de um Deus para postulá-lo como o autor de uma 
lei dentro de um princípio, uma vez iniciada a lei da gravidade, a mesma explicou sufi cientemente 
todo movimento no universo.”

A SEGUNDA MUDANÇA: 

Em lugar da ênfase medieval na submissão à autoridade eclesiástica, surge uma crença 
crescente no poder das mentes individuais, guiadas por métodos de observação, experiência e 
refl exão, para alcançar as verdades necessárias e fundamentais da vida.

Francis Bacon (1561 - 1626), fi lósofo e escritor inglês, ao introduzir o método indutivo, 
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rejeitando a dedução, baseia a ciência na observação e na experiência, dando a estrutura básica 
para o método empírico na ciência moderna. Para Bacon, “conhecimento é poder”.

Seu contemporâneo Descartes, com sua famosa frase “penso, logo existo”, coloca a mente 
humana como parâmetro último de análise e descrição da realidade, e põe o centro no indivíduo 
como critério absoluto da verdade.

A grande contribuição de Bacon e Descartes foi de colocar os alicerces para a ciência 
moderna e para o individualismo, como pilares importantes da era moderna. Como foi dito por 
Alister McGrath, “a característica primária do movimento (o Iluminismo) poderia ser vista na sua 
afi rmação quanto à total competência da razão humana. A Razão, dizia-se, era capaz de nos dizer 
tudo que necessitamos saber sobre Deus e sobre a moral.”

A modernidade ofereceu uma alternativa em oposição aos fanatismos do passado. Em 
oposição às ilusões, aos preconceitos e ao fanatismo, a modernidade ofereceu a Razão (com 
R maiúsculo) para esquadrinhar criticamente cada pretensão e para pôr em terra o edifício do 
conhecimento. Não apenas estavam todos os seres racionais de acordo com a Razão, mas, ainda 
melhor, a Razão proveu um conjunto de normas e de critérios para pensar corretamente sobre a 
realidade, chegando assim à Verdade Absoluta.

John Alexander, acerca desta mudança ocorrida na modernidade, diz que “...na modernidade, 
a gente estava começando a ser capaz de expressar o que cria e, ao mesmo tempo, fazer o que 
queria, e não tinha que tomar cuidado com respeito a se Deus, ou um gato preto, ou que um espião 
estaria observando-nos.”

A TERCEIRA MUDANÇA:

O período moderno caracteriza-se pela sua crença no Progresso.

Dewey expressa isso da seguinte maneira: “O futuro, e não o passado, domina a imaginação. 
A idade de ouro está diante de nós e não atrás. Por isso, o homem é capaz, se assim quiser, de 
aplicar o valor, a inteligência e o esforço necessários para forjar o seu próprio destino.” 

A era moderna propôs uma cosmovisão otimista e cheia de confi ança nos lucros humanos. 
O Progresso não era apenas possível, mas era também inevitável, se apenas permitíssemos que 
a Razão tivesse a liberdade de investigar o mundo cientifi camente.

A maioria dos modelos sociais, políticos, religiosos e ideológicos da época procura obter a 
superação humana, o passo a uma etapa superior da história. Tanto o modelo econômico-político 
de John Locke (1632 - 1704), como o de Marx (1818 - 1883), assim como a teoria de Darwin nas 
ciências naturais e a de Freud nas ciências humanas, entre outras, propõem uma utopia quando 
nós, seres humanos, tivermos superado os obstáculos e as condições atuais, alcançando uma 
nova sociedade. A canção de Nino Bravo expressa muito bem esse ideal: “Caminho sem cessar 
atrás da verdade, e por fi m saberei o que é a liberdade.” Há uma verdade a buscar e uma liberdade 
a obter. O futuro é promissor.

A QUARTA MUDANÇA:

“O estudo paciente e experimental da natureza, dando como resultado inventos que 
controlem a natureza e dominem suas forças para o bem da sociedade, é o método pelo qual se 
alcança o Progresso.”
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Na era moderna, “pessoas autônomas, entendendo cientifi camente, controlando e 
transformando tecnologicamente o mundo, sem os impedimentos tais como a tradição, a ignorância, 
ou a superstição, produzem o seu próprio remédio. Na era moderna somos nossos próprios 
salvadores. E realizamos a nossa salvação na história redimida pelo secular através da marcha 
inevitável e incessante do Progresso.” Concluindo, a era moderna proveio de um paradigma com um 
universo fechado ao sobrenatural, onde a ciência se desenvolve ajudada pela hegemonia da Razão 
humana, produzindo o bem comum através da tecnologia e do crescimento econômico, resultados 
celebrados do Progresso. A modernidade tanto pode ser considerada aliada como inimiga do 
Cristianismo. A infl uência das mudanças promovidas pela era moderna no cristianismo é complexa.

02    LADO POSITIVO DO MODERNISMO PARA O CRISTIANISMO

Por um lado, o modernismo do Renascimento e do Iluminismo preparou o caminho para a 
reforma protestante do século XVII. Os reformadores, refl etindo o espírito de sua época, valeram-
se das ferramentas linguísticas e humanistas, como o redescobrimento dos idiomas clássicos, 
inclusive do hebraico e do grego, a exegese gramático-histórica e a crítica à teologia escolástica 
por parte do humanismo.

03    O LADO NEGATIVO DO MODERNISMO PARA O CRISTIANISMO

Por outro lado, “o cristianismo, dentre todas as outras religiões do mundo, foi a que se viu 
submetida às críticas mais devastadoras e incisivas nas mãos desse racionalismo agressivo.”

Como expressa Ravi Zacharias, “esse assalto às crenças religiosas foi realizado em nome 
da liberdade política ou acadêmica, quando a intenção verdadeira era derrotar fi losofi camente 
qualquer coisa que pressentisse haver uma restrição moral.”

O golpe mais duro do ataque dirigiu-se, visivelmente, contra o cristianismo. David Hume 
(1711 - 1776), fi lósofo e historiador escocês, com seus argumentos contrários aos milagres, e 
Immanuel Kant (1724 - 1804), fi lósofo alemão, com sua epistemologia, são exemplos dos desafi os 
que o cristianismo começou a enfrentar. Logo vieram Hegel, Marx, Darwin, Lenin e outros, que 
foram para além do campo acadêmico, utilizando até mesmo o poder político contra o cristianismo, 
tudo em nome da Razão.

04    O MODERNISMO PRODUZIU UMA TEOLOGIA ANTROPOCÊNTRICA

Das fi leiras até mesmo do cristianismo, especialmente da ala protestante, o que se viu foi a 
assimilação acrítica de várias das premissas básicas da modernidade. Como Theo Donner explica, 
“assim como a fi losofi a e a cultura se tinham feito completamente ‘antropocêntricas’, centradas 
no homem, também a teologia agora se tornou antropocêntrica. O homem era a medida de todas 
as coisas. O mesmo chegou a ser também na teologia.”

Por exemplo, Friedrich Schleiermacher (1768-1834) considera que os conceitos bíblicos 
tradicionais, tais como os milagres, a encarnação, a morte substitutiva e sacrifi cial de Cristo são 
conceitos inadequados ao “homem moderno”.
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Rudolf Bultmann (1884 - 1976) elabora a sua teologia a partir da premissa de que o homem 
moderno não crê em milagres, e portanto a Bíblia deve ser “desmitifi cada”.

Dietrich Bonhoe� er (1906 -1945) propõe um cristianismo  sem religião para o homem 
moderno, que não é religioso, mas um homem que alcançou a “maioridade”.

Nas palavras do autor católico Battista Mondin, “agora não é sufi ciente provar a racionalidade 
da fé, demonstrando que as verdades reveladas estão em harmonia com os cânones da razão, 
mas também a Revelação se submete ao tribunal da razão, dando a esta o dever de purifi cá-la de 
todos os elementos sobrenaturais.” 

Mondin conclui: “As duas doutrinas principais de Kant referentes à transferência da religião 
da esfera da razão para a da vontade e do sentimento, e a interpretação racionalista da Revelação 
- permanecem como fomentos de toda a teologia protestante do século XIX.”

05    O MODERNISMO INFLUENCIOU A FORMA DE INTERPRETAR AS ESCRITURAS

Bacon, Descartes e Newton, como arquitetos importantes da modernidade, também estão 
presentes.Vê-se em primeiro lugar que, ao interpretar a Bíblia, é utilizada a fragmentação proposta 
por Bacon, exemplifi cando a atitude da mente moderna de “dividir e conquistar”.

Em segundo lugar, trata-se o texto como se fosse um sistema mecânico cujo signifi cado pode 
ser alcançado pela aplicação precisa do método, mostrando nisso a mecanização da mente moderna.

Finalmente, diz Wilkinson, “somos inclinados a seguir a prática acadêmica de excluirmos 
nós mesmos, nossas paixões e nossos preconceitos, em nossas investigações exegéticas e 
hermenêuticas”, exemplifi cando dessa maneira a separação característica da atitude moderna.” 
Para os autores Mondin e Wilkinson, as premissas modernas entraram nas diferentes disciplinas 
cristãs.

06    O MODERNISMO E A NOSSA MANEIRA DE ENCARAR A TEOLOGIA DEDUTIVA

Somos fi lhos da época, sejamos conscientes ou não disso. Por exemplo, para a grande 
maioria dos cristãos o método indutivo (um instrumento básico da modernidade) é superior ao 
dedutivo, e assim deixam de lado catorze séculos de teologia dedutiva.

Robert Traina, por exemplo, ao referir-se ao método dedutivo, qualifi ca-o como “subjetivo 
e imparcial”. Para ele a dedução “produz antes ditadores, mais do que ouvintes das Escrituras” em 
contraste com a indução que “produz pessoas que ouvem em vez de falar”.

 
07    O MODERNISMO AFETOU O LADO MAIS CONSERVADOR

O lado mais conservador do protestantismo viu-se afetado também pelo espírito 
modernista. A ênfase da Reforma no direito que todo crente tem de estudar a Bíblia, sem a 
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mediação eclesiástica (aplicando o individualismo moderno), começou a produzir um movimento 
heterogêneo e dividiu doutrinariamente.

Muitos setores coligaram-se e mantiveram uma atitude anti-intelectualista (e, em outros 
casos, anti-racionalista), rechaçando inclusive os elementos positivos da modernidade. Abriu-
se espaço para teologias escapistas e para movimentos “espirituais” baseados em experiências 
sensoriais, em visões e outras manifestações subjetivas.

Muitos evangélicos abandonaram a refl exão sobre a responsabilidade social da Igreja. Em 
seu afã por defender a “sã doutrina” da teologia liberal, os evangélicos “sentiram que não tinham 
tempo para assuntos sociais” e, portanto, deixaram de lado a responsabilidade social da igreja e 
começaram a pregar um evangelho para as “almas”, aceitando tacitamente a reclusão da religião 
à esfera do que é “particular” de cada um, proposta característica dos pensadores modernos.

John Alexander sintetiza a infl uência negativa do modernismo dizendo: “As igrejas raramente 
contam a história completa de Jesus. Em vez disso, narram versões do modernismo. Pregam Jesus 
em combinações excêntricas com o secularismo, com o romantismo, com o materialismo e com o 
racionalismo. Mudaram o evangelho para uma cruz dourada e culturalmente aceitável.”

08    NEM TODA INFLUÊNCIA DO MODERNISMO FOI NEGATIVA

Mas nem toda a infl uência do modernismo no cristianismo é negativa. Homens tais como 
John Wesley (1703 -1791), Jonathan Edwards (1703 -1758) George Whitefi eld (1714-1770), Charles 
Spurgeon (1834-1892) e Dwight L. Moody (1837-1899), entre muitos outros, cuja mensagem 
produziu um despertamento espiritual, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, utilizaram 
a razão e a lógica de seu tempo de forma criativa, mostrando que participavam do racionalismo 
moderno, “embora sem a deifi cação da razão que vemos em outros”.

 
Na apologia, pensadores brilhantes, desde Pascal no século XVII, até C. S. Lewis, Francis 

Schae� er e Michael Green neste século, entre outros, trabalharam arduamente, esforçando-se 
por apresentar um evangelho racional que convencesse o homem moderno da racionalidade da fé 
cristã, sem cair no perigo de reduzi-la somente a um sistema de proposições lógicas.

Estes continuam sendo vozes proféticas em seu tempo, chamando a igreja para levar a 
sério o desafi o que as fi losofi as e cosmovisões modernas são para a fé. São um chamado para sair 
das trincheiras eclesiásticas e chegar ao homem moderno não com uma mensagem diluída, mas 
com um evangelho pleno e relevante.

Contudo, os grandes livros apologéticos que foram escritos utilizando as leis da lógica e 
aplicando os princípios científi cos da argumentação, que ajudaram muitos a se acercarem da fé, 
já não falam à geração atual. Como se expressa Kevin Graham Ford: “Leiam os grandes escritos 
dos apologistas de nosso tempo - Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, as obras de Francis 
Schae� er e de Josh McDowell.”

Estas obras estão cheias de argumentos convincentes, de provas lógicas e de evidências 
poderosas. Mas estes livros e seus argumentos não chegam à geração de hoje.” É esta separação 
do racionalismo moderno que abre o caminho para um novo paradigma epistemológico e para 
uma nova forma de ver a vida: o pós-modernismo.
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CAPÍTULO 7

O PÓS-MODERNISMO

01    OS AVANÇOS EM VÁRIAS ÁREAS FORAM INSUFICIENTES PARA 
   PRODUZIR UM MUNDO EDÊNICO. 

O otimismo da era moderna, sua confi ança em que a ciência, a tecnologia e o progresso, 
impulsionados por um ser humano autônomo sob o reinado soberano da Razão produziriam um 
mundo edênico, decepcionou a todos. A primeira guerra mundial deu um golpe mortal no projeto 
moderno. Stalin na Rússia e Hitler na Alemanha deram os últimos toques em seu sepultamento. 
Filósofos e escritores como Derrida, Camus, Sartre e Rorty, entre outros, deram o seu atestado 
de óbito, enquanto que artistas, arquitetos e sociólogos começaram a entronizar o seu sucessor.

O projeto moderno de estabelecer uma cultura global, com uma base objetiva e racional 
para toda ação humana, sem o impedimento da religião ou de qualquer outro ponto de vista 
“subjetivo”, não científi co, demonstrou ser tão somente um ideal inalcançável e insatisfatório.

02    OS AVANÇOS CIENTÍFICOS NA COMPREENSÃO DO COSMOS FORAM   
   INSUFICIENTES PARA ESTABELECER A PAZ MUNDIAL.

A esperança de que “através da razão os seres humanos poderiam entender o cosmos, 
estabelecer a paz social e melhorar a nossa condição” converteu-se num pesadelo revelador 
de que o progresso nos escapou das mãos e, no seu progresso, vai deixando uma sequela de 
problemas ainda maiores do que os que pretendia resolver.

Nos últimos cinquenta anos, a nossa capacidade produtiva e a nossa experiência 
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desenvolveram-se astronomicamente, mas a rigidez de nossos problemas aumentou 
proporcionalmente.

03    A CONFIANÇA NA CIÊNCIA E NA TECNOLOGIA NÃO FORAM SUFICIENTES 
   PARA GERAR OTIMISMO.A

Até mesmo a confi ança de que a ciência e a tecnologia produziriam a cura infalível das 
nossas doenças sociais e existenciais se decompuseram num pessimismo cada vez mais crescente.
Todos os pilares do projeto moderno mostraram ser somente colunas ocas, com uma pintura 
dourada. Alexander refere-se a isso ao dizer que “a tragédia da modernidade é que não temos nada 
que mereça adoração; o absurdo da modernidade é que, de todas as formas, vamos e adoramos.”

As promessas de que as ideias de Progresso, de História e da Razão se manteriam 
elevadas com indiscutível prestígio e credibilidade, começaram a deixar transparecer o osso por 
baixo do seu sangue.

04    MESMO COM TODA A INFLUÊNCIA DA RAZÃO E INÚMEROS AVANÇOS 
   PRODUZIDOS POR ELA, O NOSSO SÉCULO CONTINUA A TESTEMUNHAR 
   AS MAIS IMPRESSIONANTES CARNIFICINAS.

Com efeito, em meio à festa da Razão e da credibilidade imensa em suas possibilidades, 
o século XX presencia as mais impressionantes carnifi cinas humanas de que se tem notícia, com 
o emprego intensivo de todos os recursos técnicos, e com um fundo musical de obras clássicas. 
A Razão bebia sangue também e, como qualquer fera, organizava e refi nava a festa de sangue e, 
como se não bastasse, a racionalizava e a enchia de justifi cações históricas.

Em pleno século XXI, a humanidade observa que muito mais da metade do mundo 
empobrecido morre de miséria diante da mais impressionante opulência, que a água se contamina 
e que dela há falta, que os mares se poluem, que a capa de ozônio se destrói, que os bosques e a 
fauna são quase imaginações fantásticas dos contos das vovós.

05    DIANTE DO VAZIO DA MODERNIDADE, APARECE O PÓS-MODERNISMO.

Diante do vazio que a modernidade deixou ao desmoronar-se, aparece o pós-modernismo. 
A chegada do pós-modernismo poderia ser descrita como a perda de entusiasmo pelas convicções 
básicas do modernismo.

Os Guinness descreve a relação entre os dois da seguinte maneira:

“Ao passo que a modernidade era um manifesto de autossufi ciência humana e de auto 
gratifi cação, o pós-modernismo é uma confi ssão de modéstia e até de desesperança. Não há uma 
“verdade”, há apenas “verdades”. Não existe a razão suprema, somente há razões. Não há uma 
civilização privilegiada (nem cultura, crença, norma e estilo), há somente uma multidão de culturas, 
de crenças, de normas e de estilos. Não há uma justiça universal, há apenas interesses de grupos. 
Não existe uma grande narrativa do progresso humano, há apenas histórias incontáveis, nas quais as 
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culturas e os povos se encontram hoje. Não existe a realidade simples nem uma grande realidade de 
um conhecimento universal e objetivo, existe apenas uma incessante representação de todas as coisas 
em função de tudo o mais.”

McGrath reconhece que dar “uma defi nição completa do pós-modernismo é virtualmente 
impossível”, mas este poderia ser entendido como sendo “uma sensibilidade cultural sem 
absolutos, sem certezas e sem bases fi xas, que se deleita no pluralismo e na divergência, e que 
tem como meta pensar através da radical ‘relatividade situacional’ de todo pensamento humano. 
E cada um desses aspectos poderia ser considerado como uma reação consciente e deliberada 
contra a totalização do Século das Luzes.”

Em nosso continente, as gerações jovens são hoje, ao mesmo tempo, modernas e pós-
modernas, embora vivendo em meio a instituições sociais e políticas relativamente pré-modernas.”

06    PÓS MODERNIDADE: NÃO AOS ABSOLUTOS.

Na modernidade, a Razão erigiu-se imbatível, e o progresso apresentou-se otimista e 
inevitável. A modernidade baseava-se em absolutos, em princípios inegociáveis que conduziriam 
infalivelmente a um mundo sem problemas.

Porém, de acordo com os autores pós-modernos, as pretensões absolutistas da modernidade 
somente trouxeram sistemas opressivos, guerras de trincheiras e campos de concentração. 

O absoluto de que a ciência responderia nossas perguntas e resolveria nossas 
inconsistências demonstrou-se falso, produziu a poluição irreversível no ar, nos rios e nos oceanos, 
a destruição da capa de ozônio, deixando-nos expostos aos mortais raios solares; uma relação 
cada vez maior de espécies vivas em perigo de extinção; e a possibilidade de uma guerra nuclear 
capaz de destruir a metade do sistema solar. Isso para não mencionar os resultados dos absolutos 
na economia, nas ciências sociais e na política. Se é isso o que produzem os absolutos, devemos 
então suspeitar de todo absoluto. Como consequência, “não há regras ou normas que   controlem 
a sociedade; nem mesmo Deus tem esse direito.”

07    A DESCONSTRUÇÃO: A ESPINHA DORSAL DA METODOLOGIA PÓS MODERNA

A “desconstrução” poderia ser destacada como sendo a medula da epistemologia moderna.

a) As áreas de atuação da teoria desconstrucionista.

A desconstrução atua principalmente no campo da linguística, mas suas conclusões 
generalizaram-se a outras áreas, até mesmo na religião. Na linguística e na fi losofi a, os franceses 
Jacques Derrida e Michel Foucault, e os americanos Richard Rorty e Stanley Fish são os 
representantes mais destacados da desconstrução.

b) O que vem a ser a desconstrução?

James Sire resume a proposta desconstrucionista ao dizer que “a teoria literária pós-
moderna, assim como uma grande parte da teoria das ciências humanas contemporâneas, assume 
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que a mente humana é incapaz de aceder à realidade. Em primeira e última análise, não há uma 
estrutura racional da realidade, e, se houver, não a poderemos conhecer. Tudo o que conhecemos 
é a nossa própria linguagem.” 

Então, de acordo com a desconstrução, a linguagem é o único meio através do qual 
podemos conhecer; sendo porém este um fenômeno arbitrário, deixa as palavras sem um 
signifi cado permanente. É uma opção pessoal dar-lhes o sentido que cada um queira. Cada pessoa 
cria, arbitrariamente, sua própria realidade, ao utilizar a linguagem.

Rorty explica sobre a desconstrução: “É o sentido de que não há nada no fundo de dentro 
de nós, exceto o que nós mesmos ali pusemos; não há nenhum critério que não tenhamos criado 
no processo de criar uma prática; nenhum padrão de racionalidade que não seja uma apelação ao 
critério, nem argumentação rigorosa que não seja mais do que a obediência às nossas próprias 
convenções.”

c) A relação entre a desconstrução e a interpretação.

Ao aplicar esta abordagem à literatura, por exemplo, chega-se à conclusão de que, em 
qualquer caso, não se pode encontrar um signifi cado fi xo, e que tanto a identidade como a intenção 
do autor são irrelevantes para a interpretação de qualquer texto. 

McGrath encontra pelo menos dois princípios gerais referente à desconstrução de um texto:

- Todo escrito terá signifi cados que o autor não pretendia e nem poderia ter pretendido dar.

- O autor não põe adequadamente em palavras o que ele quer dizer em primeira instância.

McGrath conclui: “Todas as interpretações são igualmente válidas, ou igualmente sem 
signifi cado (dependendo do seu ponto de vista).” 

Isto tem repercussões importantes no campo da hermenêutica bíblica. Se toda interpretação 
está condicionada culturalmente, então “nenhuma interpretação pode ser descartada, e a nenhuma 
interpretação se deve dar o status de uma verdade objetiva. Rechaçar uma interpretação pressupõe 
que se tenha algum critério que permite fazer isso; mas, se uma interpretação é apenas uma entre 
muitas possíveis outras interpretações, não tem sentido argumentar em favor de seu valor único 
ou contrariamente à validade (ou falsidade) da interpretação de outra pessoa.

d) A desconstrução redefi niu a visão do homem.

A desconstrução também redefi niu o sujeito. A modernidade considerava o ser humano 
autônomo, independente, seguro de si mesmo e com possibilidades racionais ilimitadas. Na 
cosmovisão moderna, o homem chega a ser lei (nomos) para si mesmo (autos). O homem moderno 
é um ser integrado, otimista e com identidade defi nida. 

O desconstrucionismo pós-moderno desafi a esta visão do sujeito. “Esta antropologia é 
uma fi cção. A mesma noção de um sujeito autônomo, que se apoia em si mesmo, é um invento 
moderno. Esta é uma construção concebida em um tempo e espaço particulares (especifi camente, 
o mundo ocidental desde o Renascimento), e não propriamente uma verdade acerca da natureza 
humana, universalmente reconhecida e auto evidente em todo o tempo. Assim como a realidade é 
uma construção social, também o é o Homo autonomous.”
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O sujeito pós-moderno é, então, um produto cultural e, portanto, não tem individualidade. Na 
antropologia pós-moderna os seres humanos são apenas contratos sociais ou seres socialmente 
determinados. É o que Mardones chama de “o desafi o do fragmento”. O ser humano é apenas 
o que a sociedade defi ne que seja, não pode pensar a não ser nas categorias que recebeu, e 
como resultado não tem mais a pretendida autonomia do homem moderno. “Suas emoções e sua 
interpretação de si mesmo, assim como suas ações, lhe são predefi nidas pela sociedade, bem 
como a sua abordagem cognoscitiva do universo que o rodeia.”

Esta redefi nição pós-moderna do sujeito produziu o ambiente propício para a negação 
da culpa e da responsabilidade pessoais. Se o que somos, pensamos, fazemos, e tudo o mais 
é produto social, então a sociedade é a responsável por nossos atos e decisões, sejam estes 
positivos ou negativos. Nós estamos somente atuando de acordo com o que o meio social nos 
condicionou; não temos escapatória. O sujeito pós-moderno não tem nem identidade nem vontade 
individual, somente social.

A um nível mais geral, a rejeição de absolutos levou o pós-modernismo a repudiar 
qualquer conceito de verdade que pretenda ser universal. Para Foucault, por exemplo, a ideia de 
“verdade” nasce dos interesses dos que têm o poder. Para ele há uma relação direta e destrutiva 
entre verdade e poder. A “verdade” serve como instrumento de apoio para sistemas repressivos; 
portanto, qualquer “verdade” que pretenda ser absoluta deve ser erradicada, incluindo-se o que 
na terminologia pós-modernista se conhece como as “metanarrativas “.

As metanarrativas são marcos de referência gerais “que dão sentido à totalidade da vida 
e que dão um signifi cado ao lugar que ocupamos no amplo sistema das coisas.” Também podem 
ser entendidas como “narrativas generalizantes que asseguram a provisão de marcos universais 
para o discernimento de signifi cado.

Exemplos de metanarrativas são o marxismo, a democracia liberal capitalista e o mito 
moderno do progresso autônomo. A defi nição que Klaus Bockmuehl utiliza para o marxismo 
poder-se-ia dar para qualquer outra metanarrativa: “Um sistema que abrange completamente o 
pensar e o viver, uma concepção total do mundo e da humanidade.” 

Middleton e Walsh apresentam também como metanarrativas a agenda nazista para ter a 
supremacia na Europa, as cruzadas, as aspirações marxistas-leninistas para o domínio mundial, 
o apartheid na África do Sul, e “as consequências na América Latina, ao longo deste século, da 
doutrina Monroe, como parte da narrativa da democracia liberal dos Estados Unidos.”

Para Fernando Cruz Kronfl y, as metanarrativas “começaram a ser vistas pela primeira 
vez como simples relatos, mas, com a consequente perda ou deterioração de sua validez e 
legitimidade... tratam-se de relatos já gastos e desprestigiados, nos quais as pessoas não mais se 
sentem representadas.”

As metanarrativas são rejeitadas pelo pós-modernismo como autoritárias porque impõem 
o seu próprio signifi cado de forma fascista. “Se alguém está convencido de que a sua posição é 
correta, tem inevitavelmente a tentação de controlar ou destruir os que não estejam de acordo.” 

Middleton e Walsh expressam o que esta abordagem tem a ver com o cristianismo: 
“O problema do ponto de vista pós-moderno é que as Escrituras, em que os cristãos afi rmam 
basear a sua fé, constituem uma metanarrativa com pretensões universais. O Cristianismo está 
inegavelmente enraizado numa metanarrativa que pretende contar a verdadeira história do 
mundo, desde a criação até o fi m, da origem à consumação.”
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Para os mesmos autores, a hipótese pós-moderna das metanarrativas tem sentido e 
baseia-se na observação histórica: “A história bíblica tem sido, de fato, frequentemente utilizada 
ideologicamente para oprimir e excluir aqueles que são considerados infi éis ou hereges. Nas 
mãos de alguns cristãos e comunidades, a metanarrativa bíblica tem sido usada como uma arma 
para legitimar preconceitos e perpetuar a violência contra os que são considerados inimigos, que 
estão fora do propósito divino. Simplesmente não há uma narrativa intrinsecamente justa, nem 
mesmo a bíblica.”

Em conclusão, o argumento é que cada vez que uma pessoa ou um grupo qualquer diz 
possuir a “verdade” (especialmente a verdade religiosa), o resultado é uma repressão. Para o pós-
modernismo, “a única verdade é que não existe a verdade”. Como diz Jock McGregor, “a ideia chave 
nessa situação é que temos liberdade absoluta. Cada coisa que pensemos, digamos ou façamos 
tem igual validade, quando aplicado a uma outra coisa. Não existem absolutos, somente escolhas. 
Nada é absoluto, nada é sacrossanto, tudo acha-se disponível.” Esta posição e esta rejeição aos 
absolutos preparam o terreno em que o pluralismo e o relativismo fl orescem.
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CAPÍTULO 8

O IMPACTO DO PLURALISMO 
SOBRE O CRISTIANISMO NO 

MUNDO PÓS-MODERNO
Na fi losofi a, o pluralismo defi ne-se como a doutrina que afi rma que há mais de um 

princípio universal, em oposição ao monismo, o qual reduz toda a realidade a um princípio único. 
Na sociologia e na cultura defi ne-se o pluralismo como a coexistência de cosmovisões divergentes. 
Na religião, o pluralismo é “a doutrina de que a salvação, ou qualquer coisa que se entenda por 
salvação, é alcançada pelas pessoas através de uma quantidade enorme de condições e de 
meios, em várias religiões.” Este pluralismo, então, outorga a todas as religiões o mesmo valor 
soteriológico, moral e espiritual.

O pluralismo é um fenômeno complexo. D.A. Carson divide-o em três categorias: empírico, 
celebrado e fi losófi co ou hermenêutico. O pluralismo empírico é o reconhecimento da grande 
diversidade étnica, cultural e religiosa do mundo. Num país como a Bolívia, para dar um exemplo, 
existem mais de cinquenta grupos linguísticos, cada um com suas próprias tradições, cosmovisões 
e costumes, na maioria das vezes totalmente diferentes entre si. A isso podemos acrescentar 
ainda a herança hispânica e as subculturas “pop” das cidades. Vivemos num mundo policromático 
e polimorfo, que hoje é chamado de “aldeia global”. 

O pluralismo celebrado é a busca da diversidade como ideologia. Em outras palavras, 
nosso contexto pós-moderno está povoado de desconstrucionistas e de outros que celebram a 
confusão pela heterogeneidade.

O pluralismo fi losófi co ou hermenêutico é o desenvolvimento mais sério do pluralismo e o 
mais feroz e temível dos três. Ele toca virtualmente cada área - história, arte, literatura, antropologia, 
educação, fi losofi a, psicologia, ciências sociais, e até mesmo, cada vez mais, as ciências exatas. 
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Este pluralismo apoia-se basicamente na hermenêutica desconstrucionista e encontra na era 
pós-moderna um terreno mais fértil e abonado que o oferecido pela modernidade. O pluralismo 
religioso pode ser entendido como uma subcategoria do pluralismo fi losófi co.

O pluralismo não é um fenômeno novo. Ao ler as páginas do Novo Testamento, podemos vê-
lo na cultura e no contexto em que o evangelho foi pregado pela primeira vez. Quando Paulo chegou 
em Atenas, por exemplo, viu a cidade entregue à idolatria. A religião era um bufê do qual o ateniense 
se servia a gosto. Mas era comida que, em vez de saciar a fome, abria mais o apetite, já que “todos 
os de Atenas e os estrangeiros residentes só se ocupavam em dizer ou ouvir as últimas novidades”. 
John Stott descreve Atenas como uma cidade em que “havia inúmeros templos, santuários, estátuas 
e altares. No Partenon havia uma imensa estátua de Atena feita de ouro e mármore. Em toda a 
parte havia imagens de Apoio, o padroeiro da cidade, de Júpiter, Vênus, Mercúrio, Baco, Netuno, 
Diana e Esculápio. Todo o panteão grego estava ali, todos os deuses do Olimpo.”

Além disso, havia o templo de Diana em Éfeso, de Afrodite em Corinto, de Zeus em Roma, 
o culto generalizado ao imperador, e ainda um número incalculável de deidades de todo tipo que 
tinham sido agregados ao longo dos séculos. O império romano tinha muitos deuses, “deuses 
para serem temidos, deuses para apaziguar, deuses para honrar, deuses a quem eram dados 
sacrifícios, deuses cuja comida era compartilhada a todos que os adoravam. Dessa forma Paulo, 
em suas viagens missionárias ao mundo gentílico, encontrou ídolos de todo tipo e pessoas que 
participavam da adoração a esses ídolos.”

Na era pós-moderna, “nenhuma religião tem o direito de declarar-se como sendo a correta 
e verdadeira e as demais falsas, nem ainda relativamente inferior. Mas a regra de ouro do pós-
modernismo é: ‘Atribua a todas as outras religiões a mesma presunção de verdade que você 
atribui à sua própria religião’. Todas as religiões foram criadas iguais”.

Este jardim pluralista afeta de muitas maneiras a nossa abordagem evangélica diante do 
mundo. A cristandade está desmoronando-se. Cada vez mais o “sedimento cristão” na cultura 
vai desaparecendo. Não há um conceito de moralidade, ou de crença num Ser Supremo. Uma 
grande maioria dos jovens hoje cresce com muito pouco, ou com nenhum contato real com Jesus. 
Nas palavras do autor salesiano Ítalo Gastaldi: “Na universidade comprovamos com estupor em 
jovens inteligentes, assíduos leitores de obras esotéricas, uma grande ignorância da tradição 
cristã, como se nada tivesse existido antes. A única coisa que lhes resta do cristianismo é uma 
imagem deformada e enfadonha, como de algo insípido e opressor, acompanhado de normas 
antiquadas de conduta.” Dito de outra forma, na era pós-moderna “Cristo a duras penas sobrevive, 
transformado em outra coisa; acho que num deus portátil, de uso absolutamente pessoal”.

A mensagem de Jesus como o único caminho é de pronto rejeitada, ou simplesmente é 
uma mensagem totalmente incompreensível pelas mentes pós-modernas. Se você for explicar a 
um universitário uruguaio as evidências da ressurreição de Jesus Cristo, o que você vai receber 
é uma risada gozadora e cínica, ou um simples sacudir de ombros, enquanto se afasta dando um 
não com a cabeça, como que dizendo “e que me importa?!”. 

Para Gastaldi, a geração da era pós-moderna “tem prazer no efêmero, no fragmentário, no 
descontínuo e no caótico. Viver é experimentar sensações; quanto mais fortes, intensas e rápidas, 
melhor. Nada de sentimentos de culpa, nada de bem e de mal, nada de valores: o que importa é 
o que me agrada.” Fernando Cruz Kronfl y expressa isso da seguinte maneira: “Tenho a convicção 
de que nossos jovens orientam a sua vida pela seguinte máxima: viva o instante. Muitas coisas se 
sujeitam agora à denominada ‘utopia do imediato’.”
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Ser pluralista, tanto no segundo como no terceiro tipo de pluralismo, está tornando-se 
cada vez mais comum, e as universidades é que desempenham um papel importante nesse 
sentido. Para Carson, “os problemas de privatização, de relativismo, de pluralismo fi losófi co, de 
ceticismo, de pós-modernismo e de ‘abertura’ ética controlam grandemente o processo mental de 
pensamento da maioria dos estudantes universitários”.

Outra semente que encontra no pós-modernismo o terreno apropriado para germinar e 
crescer é a do relativismo. Este, poderíamos caracterizá-lo como um parente próximo do pluralismo. 
O relativismo nos diz que tudo o que podemos saber acerca das realidades são, unicamente, as 
relações entre suas diferentes partes, o que quer dizer que todo conhecimento é relativo. Não 
existem absolutos, normas ou critérios objetivos e independentes para a verdade, nem para a 
bondade. Tudo é relativo ao momento e à pessoa.

O relativismo produz indivíduos que, querendo ser “politicamente corretos”, encontram 
-se sem opiniões pessoais (no momento em que dou uma opinião estou impondo a minha 
cosmovisão), sem segurança ontológica (não sei quem sou e seria uma arrogância querer sabê-
lo), sem base epistemológica (não sei se é possível conhecer algo com certeza) e sem princípios 
éticos universais (o que é certo para mim não tem que ser certo para você).

O relativismo torna mais difícil o diálogo aberto para encontrar a verdade. Para eles, não 
existe diferença alguma entre o que uma pessoa se dispõe a crer e o que é “verdade”. Dizem: “No 
que você acreditar, isso é a sua verdade; mas eu tenho outra verdade.”

O importante, por exemplo, no campo religioso, é buscar uma espiritualidade que funcione 
para mim. Não importa se é uma espiritualidade “à Ia carte” ou do tipo “bufê”. A pergunta que se 
faz é: “O que você está com vontade de comer? O sabor é mais importante do que a substância. 
Gastaldi descreve a religiosidade pós-moderna como “antropocêntrica, sociológica ou ambiental, 
... branda, ‘à Ia carte’,... extremamente cômoda,... cética ante o heroísmo e distante de qualquer 
entrega, ... emocional e anti-intelectualista, que se acaba no ‘aleluia e glória a Deus!’,... carente de 
confi ança em seus líderes e divorciada da cultura”.

Diante dessa situação pluralista e relativista, aqui na América Latina, em que vários setores 
se situam ainda na pré-modernidade e outros na modernidade, cada vez vamos encontrar mais 
pessoas, especialmente jovens, com a mentalidade pós-moderna. Isso nos leva seguramente 
a perguntarmos sobre as infl uências pós-modernas em nossa fé bíblica e em nossa vida de 
compromisso cristão.

O Pós-Modernismo e a Fé Cristã

Para o autor basco José Maria Mardones, a pós-modernidade “é uma forma de ateísmo 
niilista, que não pretende reaproximar-se de nada, e por isso representa a máxima rejeição de Deus 
e da religião. Achamo-nos, é o que parece, diante da liquidação mais exaustiva das raízes do sagrado 
e da aproximação a Deus”. Qual deve ser a nossa abordagem, como cristãos, a esse fenômeno? 
Como anunciar a metanarrativa bíblica a uma geração que rejeita todo conceito de verdade e todo 
absoluto? Apologeticamente, a pergunta que surge no contexto pós-moderno é a seguinte:

 “Como podem ser consideradas seriamente as pretensões cristãs da verdade quando há 
tantas alternativas rivais e quando ‘a verdade em si mesma chegou a ser uma noção desvalorizada’?” 
Podemos usar como bússola nesta viagem exploratória as palavras paulinas à igreja em Tessalônica: 
“Examinem tudo, fi quem com o que é bom.” Imediatamente surge a pergunta: “O que pode haver de 
bom no pós-modernismo?”
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Para a maioria de nós é fácil ver o que deveríamos rejeitar desse paradigma, mas fi car com 
o que é bom do pós-modernismo - se é que há algo bom - não signifi caria sacrifi car em seu altar 
a fé cristã? Muitos abordam o pós-modernismo ainda assumindo o “complexo de superioridade” 
da era moderna. Isso fecha-nos as portas a um diálogo sincero, em que buscamos realmente 
compreender esta época. 

Algumas áreas em que o pós-modernismo, com todos os seus novos e antigos desafi os à 
fé, pode nos ajudar a ser e a viver mais biblicamente:

Por um lado, o destronamento da razão e de suas pretensões universalistas retira a camisa 
de força que esta impunha à revelação bíblica. “Em lugar de forçar a Escritura pelo molde ditado 
pelos interesses do Iluminismo, o movimento evangélico pode-se dedicar a permitir a Escritura 
ser realmente a Escritura.”

Para muitos, continua sendo verdade a doutrina que deixa a razão intocável pela queda, 
e portanto incontaminada pelo pecado. A era moderna, desde o Renascimento, baseou-se nesse 
princípio e produziu um sistema em que a razão se erigiu como única autoridade em todas 
as esferas da atuação humana, incluindo-se a abordagem da Bíblia. A razão, por assim dizer, 
condenou a revelação bíblica por não ser “científi ca” e a encarcerou na prisão humanista.

Na era moderna, se envolvíamos nossos sentimentos ou qualquer outro aspecto “não 
racional” no estudo bíblico, ele era chamado negativamente de “subjetivo” e era descartado. 
A geração pós-moderna, que suspeita da razão, precisa descobrir que a Bíblia, mais do que um 
código de normas, é um livro sobre pessoas de carne e osso, que viveram com as mesmas lutas, 
questionaram, duvidaram, voltaram para trás, caíram e se levantaram de novo. Gastaldi diz que 
“na década dos anos 90 deparamo-nos com um homem inquieto, em busca de ‘sentido religioso’, 
desencantado com os resultados da ciência e da técnica. Parece estar dizendo: ‘Deem-me alguma 
coisa diferente do que sai dos computadores, deem-me razões para viver, para manter uma 
esperança!” E não é para menos, pois a pós-modernidade destruiu os absolutos, deixando o ser 
humano à deriva, sem passado nem futuro, responsável por criar ele mesmo o seu próprio universo.

Outro aspecto que devemos revisar para a era pós-moderna é o da apologia e evangelização. 
A tarefa apologética para esta era, que se caracteriza pela suspeita a tudo, é restaurar a confi ança 
na verdade. Como cristãos, somos agora desafi ados a persuadir a geração pós-moderna quanto 
à importância da verdade. Contudo a desconstrução nos obriga a avaliar as nossas intenções e os 
nossos métodos. 

Quando abordamos esta geração com o evangelho, devemos deixar de lado a nossa atitude 
de superioridade cristã que transmite a sensação de que possuímos infalivelmente a verdade 
absoluta. Isso não signifi ca que estejamos deixando de crer que o evangelho é a verdade para 
todos os seres humanos sem distinção alguma; antes, o que temos que fazer é reconhecer que, 
como portadores desta mensagem, a interpretamos sob a infl uência do nosso marco cultural, 
familiar, denominacional e vivencial. “Todos nós tendemos a interpretar as Escrituras de acordo 
com a experiência que temos, seja ela negativa ou positiva, presente ou ausente. Negar esta 
tendência é negar a nossa própria humanidade.” A Bíblia é infalível, nós não somos. Somos fi lhos 
da nossa cultura e das nossas subculturas, quer queiramos, quer não.

Nossa postura apologética e evangelizadora, mais do que racional, deve ser relacional. 
Kevin Graham Ford emprega o termo “evangelismo narrativo”. Para ele:
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“A medida que a nossa cultura paulatinamente se separa do pensamento lógico e orientado 
às proposições e adentra-se no pensamento orientado às sensações e ao que ultrapassa o racional, o 
único evangelismo que fala a linguagem da cultura é o evangelismo orientado aos relatos. Este fala o 
idioma desta geração, saturada dos meios de comunicação, e esfomeada de ouvir relatos. Este fornece 
às pessoas um ponto de contato em sua vida cotidiana, permitindo-lhes ver como Deus interagiu na 
história humana e como ele pode fazer isso na vida de cada um deles, individualmente.”

Muitos jovens sentem atração pelo Jesus dos evangelhos, mas rejeitam qualquer 
envolvimento eclesiástico ao ver a vida dos que se dizem seguidores de Jesus. Devemos assumir 
esta crítica, avaliando as muitas formas em que a igreja e os crentes têm sido obstáculo para que 
outros venham para o evangelho. Não há melhor postura do que uma vida santa.

Philip Kenneson chama-nos à refl exão: “A tarefa mais urgente da igreja hoje é viver no 
mundo de tal maneira que o mundo seja levado a nos perguntar acerca da esperança que temos. 
Enquanto isso não acontecer, temo que todas as teorias apologéticas existentes sejam em vão, e 
que a verdade de que dizemos ser testemunhas seja tomada como sendo uma falsidade.”

Nesta era pós-moderna não podemos esconder a nossa vida por trás de grandes 
argumentos racionais, porque agora os mesmos não impressionam mais. Nesta era, mais do 
que com palavras, evangelizamos com ações, com uma postura de amor pelos outros, com 
uma epistemologia mediada por compaixão, com uma axiologia saturada pela ética e valores do 
reino, com uma mensagem encarnada que saia dos templos e que se misture com a geração 
desencantada e cheia de suspeições que perambula como “ovelhas sem pastor”.

Estamos buscando uma comunidade, e, como todo o mundo antes de nós, queremos fazer 
parte de algo maior do que nós mesmos. Queremos que haja linhas traçadas para uma direção moral. 
Queremos exemplos vivos de pureza, de honestidade e de amor. Queremos uma família que nos ame 
incondicionalmente, e queremos crer em alguma coisa. Os cristãos podem dar esperança, oferecendo 
uma comunidade baseada no amor de Deus por seu povo e no amor de uns para com os outros.

São quatro as pedras fundamentais da evangelização para esta geração: a autenticidade, 
o cuidado mútuo, a confi ança e a transparência, e cada uma dessas desenvolve-se no contexto de 
relações mantidas com os não-crentes. A evangelização impessoal através do folheto ou da explicação 
de um esquema lógico, porém sem continuidade e sem um interesse autêntico, seguramente 
produzirá resultados bem mais negativos, afastando os jovens pós-modernos do evangelho.

Para o autor catalão Angel Castaheira, a pós-modernidade “permite que o cristão re-
simbolize novamente o testemunho da revelação, tradicionalmente envolvido em metafísica 
moderna e conceptualismos, e o redescubra agora, por sua vez, na linguagem do amor e do 
perdão, no coração da vida, no caminho privilegiado da experiência humana.”

Tal abordagem talvez faça com que muitos se sintam incômodos. Preferimos a 
evangelização metódica e a ação apologética argumentativa, racionalista e lógica. Temos que 
revisar, então, o modelo de Jesus, cujo ministério público foi essencialmente relacional. Ele andava 
no meio das multidões, ou então tinha encontros privados com determinadas pessoas, até mesmo 
de noite. Ele sabia o que era sentir o calor do meio-dia no deserto de Samaria, ou o frio da morte 
no quarto de uma adolescente. Ele deixou-se tocar por uma mulher cerimonialmente impura, e 
tocou intencionalmente num leproso, isolado pela sociedade.
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ANOTAÇÕES E REFLEXÕES PESSOAIS
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