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Lição 1: IDENTIFICANDO SEITAS E HERESIAS 

 

 A Heresiologia é importante, pois os ensinos 

heréticos e o surgimento de seitas são parte da Escatologia, 

isto é, um dos sinais do fim dos tempos (1 Timóteo 4.1, 2). 

 A palavra “heresias” deriva da palavra grega háiresis e significa: escolha, 

seleção, preferência. Passou a significar “o que é escolhido”, “opinião”; e, 

posteriormente, chegou a significar um grupo de pessoas que mantinham uma opinião 

particular, uma seita, uma facção. Que passou para o latim como secta, de onde vem a 

palavra seita. 

 facção (Gálatas 5.20). 

 heresia (2 Pedro 2.1). 

 partido (1 Coríntios 11.19). 

 seita 6 (Atos 24.5). 

“Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, sentindo 
coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos juntarão mestres para si 
mesmos.Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.” 

2 Timóteo 4:3,4 
 

  

 

 Do ponto de vista cristão, heresia é o ato de um indivíduo ou de um grupo afastar-

se do ensino da Palavra de Deus e adotar e divulgar suas próprias ideias, ou asideias de 

outros. Em resumo, é o abandono da verdade. 

 Uma seita é identificada, em geral, pela pregação sobre: 

1. A Bíblia Sagrada – normalmente tem outras fontes. 

2. A pessoa de Deus – Trindade. 

3. A queda do homem e o pecado . 

4. A pessoa e obra de Cristo – nega Jesus como Deus ou como homem. 

5. A salvação – são exclusivistas, só eles são salvos. 

6. O porvir – o purgatório, inferno, aniquilação da alma... 

 

  

 

PENSE:  
“Nem todo aquele que fala heresia é membro de uma seita; mas todo membr 

de uma seita fala heresia.” 

Cuidado: 

Inovações, modismos, novas unções, novas revelações sem qualquer fundamentação bíblica e 

interpretação equivocada da Palavra de Deus 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2tm/4/3,4+
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Razões para o surgimento de heresias e seitas no mundo: 

1- A ação diabólica no mundo (2 Coríntios 4.4). 

2 – A ação diabólica contra a igreja (Mateus 13.25). 

3 – A ação diabólica contra a Palavra de Deus (Mateus 13.19). 

4 - O descuido da Igreja em pregar o Evangelho completo (Mateus 13.35). 

5 – A falsa hermenêutica (2 Pedro 3.16). 

6 - A falta de conhecimento da verdade bíblica (2 Timóteo 2.4). 

7 – A falta de maturidade espiritual (Efésios 4.14). 

 

 Precisamos combater as heresias. 

Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da 

salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes 

insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. 

Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, 

infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, e 

transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, 

nosso único Soberano e Senhor. 

Judas 1:3,4 

 Como combater as heresias? 

1. O ensino sistemático e constante da Palavra de Deus – 2 Tm 4.2; 1Pe 3.15; Mt 22.29; 

2. A Bíblia precisa ser a nossa única regra de fé e prática – At 17.10, 11; 

3. Precisamos combater as heresias – Jd 1.3,4; 2Tm 4.2. 

 

CONCLUSÃO: 

 As heresias e seitas fazem parte da vida do homem desde quando pecou. Em 

Gênesis 3, podemos ver como o diabo tentou deturpar o que Deus havia dito para Adão e 

Eva com o intuito de fazê-los pecar. 

 Precisamos estar preparados e prontos para não sermos levados por quaisquer 

ventos de doutrina. 

“Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas 

que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se 

possível, enganar até os eleitos” (Mateus 24:24). 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jd/1/3,4+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/24/24+
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Lição 2: AS HERESIAS CLÁSSICAS DO CRISTIANISMO 

 Formashistóricas que os homens têmalterado ou 

mal-entendido asafirmações cristãs sobre a verdade 

emrelação à natureza de Deus o Pai;Jesus o seu Filho; a 

família de Deus; ea natureza do homem. O cristianismo 

que teve sua origem na região da Judéia,especialmente em 

Jerusalém, foi considerado comouma continuação e 

desenvolvimento do Judaísmo. Como trabalho de Paulo,  

ele se espalha por todo mundo,influenciando até a cidade de Roma, a capital doimpério 

Romano. 

 Embora no inicio o Cristianismo tenha precisadodefender sua identidade em 

relação ao Judaísmo(Mc2.22), os cristãos logo perceberam que sedefrontavam com outros 

movimentos culturais eintelectuais na região, como as diversas tradiçõesgregas 

(Antioquia e Alexandria) que gerou muita pressãointelectual levando-os a identificar e 

explicar demaneira mais autêntica e segura a fé cristã. 

 Os primeiros cinco séculos testemunharam acristalização das noções de ortodoxia 

e heresia.A igreja precisava agora de declarações ponderadas,confiáveis, de fé, que 

mesmo com as tensões,entrelace uma tapeçaria coerente de fé. 

1. Ebionismo- Séculos I e II 

- O termo “ebionita” e “ebionismo” são usados 

comreferência a natureza judaica de Jesus, que ointerpreta 

com um Profeta. “quem dizeis que eu sou,Elias...” 

 São muitas as incertezas em relação á origem do 

nomedo movimento, mas é amplamente aceito que 

ascrençasebionistas estejam firmemente situadas namatriz 

do judaísmo. 

 Consideram Jesus como espiritualmente superior aosseres humanos comuns, mas 

não distinto. Foi alguémpossuído pelo Espirito Santo, como os profetas (cristologia 

judaica). 

 A Bíblia dá base para vermos Jesus como profeta? 

 Leia Marcos 2.1-12. Temos vários textos falando da divindade de Jesus, esteé um 

dos mais eloquentes, por usar algumasprerrogativas exclusivamente divinas. 

 O ebionismo pode ser considerado uma tentativadeconter a inovação, insistindo 

em que Jesus deveria seentendido dentro dos paradigmas tradicionais 

daracionalidadeteológica herdade de Israel. 
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 Devemos estudar as heresias também em seu contextohistórico.OEbionismo se 

tornou uma forma de cristianismojudaico, que foi combatido pelo crescente povocristão 

gentílico, que se consideravam libertados(circuncisão, leis alimentares, sábado...). 

 Os cristão negaram o Ebionismo pois este reforçavaa ideia de que o cristianismo 

era essencialmenteuma nova forma de judaísmo. Pois o cristianismo otranscendia em suas 

limitações étnicas, culturais ereligiosas. Existe um fluxo importante de conversões 

dojudaísmo para o cristianismo, formando alguns“cristãos hebreus” que têm suscitado o 

surgimento deumacristologiaebionita. 

2. Docetismo  

 As carta de João (ano 90) combatia essa ideia queestava 

circulando em algumas igrejas de que Jesus nãoera de fato um 

ser humano, apenas parecia um.Sua humanidade era um 

spectro.Daí docetismo deriva do verbo grego dokein 

“parecer”.Irineu de Lyon, diz que essa ideias estavam 

associadas aCerino, que viveu em Éfeso na época em que as 

cartasde João foram escritas. 

 “Cerino pregava que o mundo não foi feito pelo Deus primeiro, mas porcerto 

poder bem separado dele... E que o ignorava. Jesus era filho deJosé e Maria, embora fosse 

mais justo, prudente e sábio. No batismoCristo desceu sobre Jesus, depois o deixou, então 

Jesus padeceu eressuscitou, enquanto Cristo permaneceu intocável, pois é Deus.” 

 Judaizantes desejando que o cristianismopermanecesse dentro da órbita do 

judaísmo(ebionitas) e o docetismo que afirmavam que osofrimento de Jesus era 

ilusório.Valentino inclusive inclui o sistema digestivo deJesus. Que são aspectos 

degradantes do ser humano.Segundo Clemente tal pregação faz de Jesus um“continente” 

já que comia e bebia.É difícil evidenciar um movimento docetista, poisesses conceitos se 

misturavam com o gnosticismotornando difícil especificá-lo. 

 Podemos classificar dois tipos de docetismo: 

- Relacionado a encarnação de Cristo (h x D ). 

- Sofrimento na Cruz. (Epicuro 341-270 a.C. Atos 18.17) 

 Três linhas: 

- Influências filosóficas gregas, Deus não podecoexistir com a matéria. 

- Influência judaica moldada pelo gnositicismo. 

- Gnosticismo - Mitologia grega, “duplo” (Helenade Troia, segundo Eurípedes não foi a 

Troia, e simum spectro, liberando sua divindade).Gn 22 - Abraão e Isaque. 

3. Gnosticismo 
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 Termo derivado da palavra Grega “Gnosis” 

- “conhecimento”. Suas crenças estão em 

sintoniacom os ideais contemporâneos de 

autodescoberta,autoconsciência, auto atualização, 

salvação do eu,e a antipatia à autoridade, 

especialmente aeclesiástica. 

 Buscam a verdade na natureza humana, 

afirmamconhecer Deus por experiência, e não 

pelasdoutrinas formais. 

 Também não se consegue formatá-lo em um sistemaúnico.Pode ser entendido 

como uma família de doutrinas: 

- O cosmos resulta da atividade de um criador mauou ignorante (demiurgo criou o mundo 

físico semnenhum conhecimento do “verdadeiro Deus”, dessa forma a criação é 

imperfeita, ou maligna). 

- A salvação é um processo durante o qual oscrentes tomam conhecimento da sua 

origemdivina, de forma que podem voltar ao reino da luzdepois de terem sido libertados 

das limitações domundo físico em geral e do corpo humano. 

“Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por 

que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras: 

"Não manuseie! " "Não prove! " "Não toque! "? 

Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em 

mandamentos e ensinos humanos. 

Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa 

humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos 

da carne.” 

Colossenses 2:20-23 

“Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e 

corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus 

Cristo.” 

1 Tessalonicenses 5:23 

CONCLUSÃO: 

 Reconhecermos as heresias clássicas do cristianismo nos deixam mais seguras 

para enfrentarmos as heresias na atualidade. Muitas dessas heresias do passado ressurgem 

travestidas com outros nomes, mas com os mesmos conteúdos e ensinos que pervertem a 

Palavra de Deus. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/2/20-23+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1ts/5/23+
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Lição 3: AS HERESIAS CLÁSSICAS DO CRISTIANISMO (2ª parte) 

Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da 

salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes 

insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. 

Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, 

infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, e 

transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, 

nosso único Soberano e Senhor. 

Judas 1:3,4 

 

 Continuamos vendo mais algumas heresias que 

surgiram nos primeiros séculos da era cristã e que foram e, 

devem continuar a serem combatidas. Precisamos estar 

sempre prontos, pois estas heresiascontinuampresentesnos 

dias atuais, inseridas com outros ensinos para tentar nos 

afastar da verdade. 

 

 

1. Marcionismo 

 

O judaísmo se baseava na Tora, lei, e 

Paulo apresenta Jesus como o cumprimento da 

Lei. A ligação entre Jesus e o VT se dá com a 

ideia de Tipo, que é um evento ou pessoa que 

são entendidos como antecipando algum 

aspecto do NT, ou de Jesus. A serpente (Nm 

21.4-9) é como um tipo de Cristo. 

Contudo,alguns pensavam que o  

progresso do cristianismo fora impedido pela sua conexão com o judaísmo, entre os quais 

Marcião de Sinope, que morreu em 160 d.C. 

Acredita-se que Marcião tenha se mudado para Roma no início dos anos 130, onde 

estabeleceu um negócio de navegação, tornando-se rico. Após um suposto passado 

questionável, ele assegura sua aceitação pela igreja romana, após uma doação 

considerável (200 mil sestércios),mas não conseguiu persuadir a igreja a adotar suas 

visões. Seu segundo argumento é que o Senhor do AT não era o mesmo do NT, devendo 

o Deus do AT ser visto como inferior, ou defeituoso. Não tendo Jesus nenhuma ligação 

direta com o deus criador judaico, sendo ele enviado por um Deus até então desconhecido 

amoroso e não ciumento. 

Irineu de Lyon descreve Marcião como tendo declarado que o Deus judaico é o 

criador de coisas malignas, e se regozija com as guerras, é inconstante, e se comporta de 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jd/1/3,4+
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maneira incoerente. Fora influenciado pelo gnosticismo especialmente na avaliação 

negativa do mundo, o que o levou ao docetismo. Considerava como livros inspirados dez 

das cartas de Paulo e o evangelho de Lucas, os demais considerava contaminados por 

ideias e associações judaicas. Ainda assim editou tais livros pra remover influências, 

como o batismo, a tentação e a genealogia no livro de Lucas, por exemplo. 

GodDelusin, “Deus, um delírio”, de Richard Dawkins, é uma das obras de apologia 

ateísta mais bem sucedida dos últimos anos. Neste livro o autor ataca a moralidade de 

Deus, mostrando-o ciumento, com orgulho, controlador mesquinho, injusto e 

intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, homofóbico, racista... 

Sendo tais acusações extraídas do AT. Marcião contudo nunca foi expulso como pensam 

alguns, ele recebendo de volta sua doação excluiu-se a si mesmo da igreja que não 

aceitava seus pontos de vista. 

 

 

Durante o século IV, o cristianismo deixou de ser um movimento à margem da 

cultura imperial, tornando-se a fé oficial do império. Neste contexto surgiram três 

heresias: arianismo, donatismo e pelagianismo. 

 

2. Arianismo – Jesus homem 

 

Como um Deus imutável poderia entrar na história? Deus sofre mudança?  

A noção de Deus vindo e habitando dentro dessa ordem transitória e variável parecia 

inconcebível. 

 Ário era um sacerdote em uma das maiores igrejas de Alexandria. Seus ensinos: 

 

- O Filho e o Pai não tem a mesma essência (ousia); 

- O Filho é um ser criado. Deve ser considerado em primeiro lugar entre os seres criados; 

- O Filho criou o mundo, e existe antes dele, mas não existiu sempre; 

- Provérbios 8.22 – sabedoria de Deus e Romanos 8.29 – Jesus o primogênito; 

- Deus é totalmente transcendente e imutável, mas o filho eramutável e capaz de 

experimentar desenvolvimento moral,sujeitoa dor, medo, aflição e fraqueza; 

- Para Ário, a noção de Jesus Deus comprometia o monoteísmo. 

 

Combate: Para Atánasio, bispo de Alexandria, isso rompia 

a coerência interna da fé cristã, pois nenhuma criatura pode salvar 

outra, se Cristo não é Deus, ele é parte do problema, não da 

solução. Se Jesus é uma criatura então adorá-lo seria idolatria. 

(Árionão discordava da prática de adorar a Jesus) 

- João 1.1-3 e 14; Filipenses 2.5-8. 

Essa controvérsia teológica representava uma ameaça àunidade da igreja e por 

conseguinte, à unidade do império. O imperador Constantino convocou todos os bispos 



Igreja Batista Central em Resende 

Escola Bíblica Discipuladora 

Tema: Seitas e Heresias 

para um concílio, ocorrido em Niceia em 325. Calcula-se 1800 bispos, Eusébio, queestava 

presente, diz que apenas 250 compareceram.O Sínodo de Nicéia firmou este Credo: 

“Cremos em um só Deus, Pai todo poderoso, Criador de todas as coisas, visíveise 

invisíveis; E em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai,unigênito, isto 

é, da substância do Pai, Deus de Deus, Luz da Luz, Deusverdadeiro de Deus verdadeiro, 

gerado, não criado, consubstancial do Pai, porquem todas as coisas foram feitas no céu e 

na terra, o qual por causa de nóshomens e por causa de nossa salvação desceu, se encarnou 

e se fez homem,padeceu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os 

vivose os mortos; E no Espírito Santo. Mas quantos àqueles que dizem: 'existiuquando 

não era' e 'antes que nascesse não era' e 'foi feito do nada', ou àquelesque afirmam que o 

Filho de Deus é uma hipóstase ou substância diferente, oufoi criado, ou é sujeito à 

alteração e mudança, a estes a Igreja anatematiza.” 

 

3. Donatismo – a natureza da Igreja. 

 

Ensinava que somente aqueles que não tinhampecado poderiam ministrar na igreja, 

pois a validadedas cerimônias dependia daquele que as celebrava.Qualquer que tenha sido 

batizado, ordenado ouconsagrado necessita de rebatismo, reordenação oureconsagração. 

 Combate: Agostinho, bispo de Hipona, norte da África, combateu firmemente o 

donatismo. 

- A igreja não é um corpo puro, ou sociedade desantos, mas de santos e pecadores -Mt 

13.24; 

- Mt 3.11,12 – para o donatista, a eira é o mundo, a separação se dá na igreja, mas para 

Agostinho, a igreja é a eira cujos membros incluíam trigo e palha. 

- Agostinho defende que a santidade não é de seusmembros, mas de Cristo. A igreja não 

pode ser umacongregação de santos neste mundo, uma vez que seus membros 

sãocontaminados com o pecado original, mas igreja é santificada etornada santa por meio 

de Cristo. 

- Além disso os donatistas eram capazes de lapsosmorais, tanto quanto seus oponentes. 

- Sua ênfase tornava a salvação indiretamentedependente da pureza humana, e não da 

graça. 

- Romanos 7.18-19; 1 João 1.8-10 

 

4. Pelagianismo – a natureza humana e a graça divina. 

 



Igreja Batista Central em Resende 

Escola Bíblica Discipuladora 

Tema: Seitas e Heresias 

Pelágio era um monge britânico. Ele acreditava que todos possuem umpoder dado por 

Deus para melhorar a si mesmas. 

  O pecado de Adão só prejudicou ele mesmo; 

 Crianças nascem no mesmo estado de Adão antesda queda; 

 A lei de Moisés é tão boa para nos guiar ao céuquanto o evangelho de Cristo. 

Segundo Pelágio, nós somos senhores do nosso destino.Podemosdeixar de pecar. Somos 

livres em todas asações.Os dez mandamentos e o exemplo de Jesus sãomodelos a 

seguir.Crer que o Homem é defeituoso ou que tem leisque não consegue seguir é assumir 

que Deuserrou. Pelágio cria que personagens do AT permaneceramsem pecados. 

 Combate:Agostinho - nasce no norte da África, pai pagão emãe cristã, e foge para 

Roma onde segue carreirana administração imperial romana.Na dificuldade de conter sua 

natureza se deparacomRm 13.14 e com a graça que o precedeu emcada ponto 

encorajando-o a conversão.  

- Para Agostinho, a natureza humana foi criada perfeita, mascontaminada com o pecado. 

A queda trouxe umapropensão ao pecado.- O livre-arbítrio é predisposto para o mal. 

- Para Pelágio a graça é uma faculdade naturalhumana (razão), para Agostinho é a 

generosa emuito imerecida atenção de Deus. Pra que orar se sódepende de mim não 

pecar? 

- O enfoque de Pelágio é comparado a ordenar a umcego que veja as coisas corretamente. 

Énecessário cura espiritual, não orientação moral. 

- João 5.6-9 -Levanta-te, toma o teu leito e anda... 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO: 

Pressões que levaram a heresias: 
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- Normas culturais – Noção de justiça dos romanos - “dar a alguém o que lhe é devido” e 

pelagianismo. 

- Normas Racionais – incompatibilidade da encarnação pela filosofia grega e arianismo 

- Identidade Social – O nacionalismo de Numídia e o donatismo. 

- Acomodação religiosa – Facilitar a coexistência – Ebionismo, marcionismo e 

valentianismo 

- Preocupações éticas – Visão ética restritiva e autoritária, Pelagianisno e sua questão 

moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lição 4: A DOUTRINA DE JESUS 
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Jesus é o que separa o cristianismo das outras religiões do mundo,Ele é a grande 

diferença.Precisamos estudar a pessoa e a obra de Cristo.Setepassos: 

 

1 – Ele foi profetizado - Is 9.6 – Gn 3.15 talvez seja a primeira 

profecia, ou Gn 3.21. Jesus não foi uma emergência, Deus 

sabia desde o início que seria necessário (Ap 13.8). 

 

2 – Ele nasceu – O Verbo, o eterno filho de Deus sempreexistiu (Jo 1.1). É possível que 

ele tenha aparecido no Antigo Testamento(Jz6.11-23; Gn 18.1-18; Dn 3.24-25).A 

segunda pessoa da Trindade sempre existiu, mas Jesusnasceu na história. 

 

2.1- Esvaziamento (Fp 2.5-7) – A humanidade envolveulimitação da natureza 

divina?Lutero diz que não, Jesus era onisciente no berço.Calvino diz que sim, Jesus 

voluntariamente limitou oexercício ou uso de alguns poderes dele, para se 

identificarcompletamente conosco em nossa humanidade. 

 

2.2 – O nascimento virginal – Porque uma virgem? Parapreservar o homem do pecado 

original? Sl51.5.Jesus foi preservado do pecado original por ser o segundoAdão(Rm 5.12 

e I Co 15.45). O nascimento virginal de Jesus foi apropriado para indicar aorigem 

sobrenatural. 

 

3 – Ele viveu –(Mt 9.35, Jo 1.18) - seus milagres mostravam apresença do reino (Mt 

12.28); por resposta a fé (Mt 9.2 e 22),para despertar a fé (Jo 2 11); por compaixão (Lc 7 

12-15);sempre revelando o poder do reino presente nEle. 

 

4 – Ele morreu – O Antigo Testamento profetizou 

(Is 53 e Lc 24.44). Osevangelhos enfatizam isso 

(cerca de um terço dosevangelhos tratam da última 

semana, a cruz e aressurreição. (I Co 15.3 dá o 

destaque de Paulo). Essa é abase da doutrina da 

Salvação. 

 

5 – Ele ressuscitou, Aleluia! (I Co 15.17-19) - sem aressurreição, a cruz não faria sentido, 

e Jesus seria ummártir, uma vítima das circunstâncias. 

 

6 – Ele Voltará – At 1.11; I Ts 4.16-17 e Ap 22.12. 

 

7 - A divindade de Cristo – Jo 1.1-2, Jo 20.28, Cl 2.9; 2Pe 1.1. 
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Implicações da Divindade de Cristo: 

1. Deus pode ser conhecido definitiva e pessoalmente em Cristo; 

2. A redenção é possível e foi realizada em Cristo; 

3. No Cristo ressurreto, assunto e entronizado nós temos um Sumo Sacerdote que 

simpatiza conosco que tem um poder infinito para suprir nossas necessidades; 

4. Adoração e obediência a Cristo são apropriadas e necessárias. 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO:: 

Quatro declarações devem ser compreendidas e afirmadas a fim de se obter uma 

imagem completamente bíblica da pessoa de Jesus Cristo: 

1. Jesus Cristo é plena e completamente divino. 

2. Jesus Cristo é plena e completamente humano. 

3. As naturezas divina e humana de Cristo são distintas. 

4. As naturezas divina e humana de Cristo estão completamente unidas em uma pessoa. 

 

 

Aplicações práticas: 

 

- Jesus se identificou conosco. 

- Sua vida e obra são motivos de gratidão, alegria,consagração, louvor... 

- Devemos afirmar e pregar que Ele é o único caminho paraDeus. 
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Lição 5: O CATOLICISMO ROMANO 

“Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do 

céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo 

qual devamos ser salvos” (Atos 4.12). 

Histórico 

A Igreja Católica menciona o ano 33 d.C. como a data de suafundação. Isto vem 

do fato de que toda ramificação doCristianismo costuma ligar a sua origem à Igreja 

fundada porJesus Cristo. 

O fim da perseguição e o status de religião oficial do ImpérioRomano,devido à 

conversão do imperador Constantino, foi o inicio da degeneração.Milhares de pessoas 

foram batizadas e recebidas comomembros, sem terem experimentado uma real 

conversão.Verdadeiros pagãos que eram, introduziram-se no seio daigreja trazendo 

consigo seus deuses, dizendo que era omesmo Deus dos cristãos. 

Nesse tempo, homens ambiciosos e sem temor de Deuscomeçaram a buscar 

posições na Igreja como meio de obterinfluência social e politica, ou para gozar dos 

privilégios edo sustento que o estado garantia a quem era do clero. 

O Imperador Romano ocupava o posto pagão de SumoPontífice da Ordem 

Babilônica. Com a recusa de Graciano aliderar essa religião não-cristã, Dâmaso, bispo da 

igrejaCristã em Roma, foi nomeado para esse cargo em 378.Unindo em uma só pessoa as 

funções do sumo sacerdoteapóstata e os poderes de um bispo cristão.Dai começou-se a 

promover a adoração a Maria como arainha do céu e mãe de Deus. 

O cisma entre o Oriente e o Ocidente culminou norompimento em 1054, com a 

igreja ocidental ou Romana,sediada em Roma (capital do império ) e a igreja Oriental 

ouOrtodoxa ficando sediada em Constantinopla, hoje Istambul.Começando um processo 

de paganização gradual. 

 

Pensamentos e doutrinas e suas refutações. 

 O apóstolo Pedro é considerado como pedra fundamental (Mateus 16.16-19 “...tu 

és Pedro, e sobre esta pedraedificarei a minha igreja...”). 

Igreja católica - Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada; Pedro tem as chaves 

do Reino dos Céus; se tornouo primeiro bispo de Roma e tem autoridade até os diasatuais 

através da linhagem de bispos e papas. 

Biblia - Πέτρος e πέτρᾳ - petra é um rocha grande e firme,jápetros é um pequeno bloco 

rochoso, pedra pequena...Ef2.20;Rm 9.33;I Cor 10.4... 
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Pais da Igreja – 16 dos 84 concordavam com a igrejacatólica, na maioria acreditavam 

que Jesus falou delemesmo ou da confissão de Pedro. 

Pedro foi Papa? 

Se Pedro foi Papa, então era diferente pois: 

- Era pobre – At 3.6 “não tenho ouro, nem prata...” 

- Era casado – Mt 8.14,15 – Jesus cura sua sogra. 

- Era humilde – At.25,26 “levanta-te pois sou tão humanocomo tu és...” 

- Era repreensível – Gl 2.11-14 

Já os papas são administradores de grandes fortunas, sãocelibatários, aceitam 

adoração e se consideram infalíveis emsuas decisões e decretos. 

Purgatório 

Purgatório tem suas raízes no budismo e em outros 

sistemasreligiosos da antiguidade, sendo um lugar onde são 

enviadasas almas dos que não eram tão maus a ponto de 

mereceremo inferno nem tão bons a ponto de merecerem o 

céu.Acreditam que o fogo do purgatório pode purificar a 

alma.UsamMt 12.32, 36 e I Co 3.15 

Concilio de Trento“...se alguém disser que depois dereceber a graça da 

justificação, a culpa é perdoada apecador penitente, e que é destruída a penalidade 

dapunição eterna, e que nenhuma punição fica para ser paga,ou neste mundo ou no futuro, 

antes do livre acesso ao reinoa ser aberto seja anátema” 

Orações pelos mortos – I Tm 2.1 “orações...em favor detodos os homens” 

Missas – Viés financeiro, beneficia a alma que sofree acumula méritos aos que as 

mandam fazer. 

Esmolas – Dar esmolas “é jogar água nas chamasque a devoram. 
 

Refutação  

Rm 8.1 – “nenhuma condenação há para os queestão em Cristo Jesus...” 

A – Quanto a perfeita libertação do pecado – Jo 8.36 

B – Quanto ao completo livramento do juízovindouro – Jo 5.24 

C – Quanto a completa justificação pela fé – Rm5.1,2 

D – Quanto a intercessão de Cristo – I Jo 2.1 

E – Quanto ao atual estado dos salvos mortos – Lc23.43 

F – Quanto à bem-aventurada esperança do salvo –Fp 1.21,23; 2Co 5.8. 



Igreja Batista Central em Resende 

Escola Bíblica Discipuladora 

Tema: Seitas e Heresias 

“Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temoscomunhão uns com os 

outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,nos purifica de todo pecado.Se confessarmos os 

nossos pecados, ele é fiel e justo paraperdoar os nossos pecados e nos purificar de toda 

injustiça” (1 João 1. 7 e 9) – O purgatório do crente é o sangue de Jesus. 

A Bíblia 

- Concilio de Tolosa, 1229, proíbe-se o uso da Bíblia 

pelosleigos. 

- Como parte de seus dogmas não tinham apoio da 

Bíblia, oClero estabeleceu a tradição como fonte igual a 

Bíblia. 

Refutação - 2 Timóteo 3:15-17 

Maria, mãe de Jesus 

- Rm 3.23 diz que todos, inclusive Maria, pecaram. Só Jesusnão pecou I Pe 2.22 

- Teve outros filhos - ἀνεψιὸς, AnepsiosCo 4.10 Primo, Mt12.47 ἀδελφο, adelphoi – 

Irmão (Mt 13.55,56, Mc 3.31, Lc8.9, Jo 7.3,5.10, At 1.14, I Co 9.5 e Gl 1.19) 

- Não é mediadora – I Tm 2.5 nem advogada I Jo 2.1 

- Não é intercessora – Hb 7.25, Rm8.26 

 

A Missa 

“A missa é o que os cristãos de Jerusalém chamavam de partiro pão, como Paulo 

disse que na ceia nós anunciamos a mortedo Senhor, ou seja renovamos o sacrifício do 

Calvário” - PeMiguel Maria Giambelli. 

A – Missa e ceia são a mesma coisa 

B - A missa renova o sacrifício da cruz – Hb 7.27, 10.12-14 

C – Transubstanciação – I Co 12.27, I Co11.24 

 

Livros Apócrifos 

Significa “oculto” passou a significar “espúrio”, isto é 

“nãopuro”.No tempo da reforma o termo foi usado para sereferir aos 

livros não-canônicos contidos na Vulgata, pois nãofaziam parte do 

cânon hebraico. 



Igreja Batista Central em Resende 

Escola Bíblica Discipuladora 

Tema: Seitas e Heresias 

São vários os livros apócrifos, os mais conhecidos são os queforam aprovados 

pela Igreja Católica no concilio de Trenoem 1546: Tobias, Judite, acréscimo a Ester, 

sabedoria deSalomão, Eclesiástico, Baruque, Cântico dos três santosfilhos, história de 

Susana e Bel e o Dragão (acréscimos aDaniel), I e II Macabeus. Do V.T foram I e II 

Esdras e a oraçãodeManassés. 

- Eles nunca fizeram parte do cânon hebraico. 

- Eles nunca foram citados no V.T. 

- Josefo, o historiador judeu, os omite em seus escritos. 

- Os famosos Pais da Igreja primitiva não se reportaram aeles como fonte de inspiração 

dos seus escritos. 

Culto aos Santos 

Jo 14.13; 16.23,24; Ec 9.5; lTm 2.5. 

 

As Imagens de Escultura 

Ex 20.4,5; Dt 5.8,9; Is 42.8; Sl 115.4-8; I Co10:14; I Jo 5.21 
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Lição 6: O ESPIRITISMO 

"Quando vos disserem: Consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que chilreiam e 

murmuram, respondei: Acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os 

mortos?"  

Is 8.19 
 

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze- o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu 

vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma.”  

Ec. 9: 10  
 

O espiritismo é uma das heresias que mais cresce no mundoe o Brasil detém o 

triste recorde de maior reduto espirita domundo. 

 

Histórico 

 

É o mais antigo engano religioso já surgido, porém sua 

formamoderna surgiu com as irmãs americanas Margaret e KateFox 

(NY) que começaram a se comunicar com o espírito queas 

atormentava. Devido a estes acontecimentos e a fortecobertura dos 

meios de comunicação da época, as sessõesespíritas se espalharam 

por toda América do Norte. NaInglaterra, porém, já era popular entre 

as camadas maiselevadas, o que foi solo fértil para os médiuns 

americanos. 

 

Na França Léon HippolyteRivail (1804), sob o pseudônimo Allan Kardec, 

acreditava ser umareencarnação de um poeta celta chamado Allan Kardec e tera missão 

de pregar uma nova religião.Dotado de inteligência e sagacidade estudou toda 

literaturadisponível e se dizia guiado por espíritos protetores.Notabilizou-se por 

introduzir a ideia da reencarnação noespiritismo. 

 

Divisões do Espiritismo. 

Espiritismo Comum: Quiromancia, cartomancia, grafologia, hidromanciaeastrologia. 

Baixo Espiritismo: Vodu, Candomblé, Umbanda, Quimbanda e Macumba. 

Espiritismo Cientifico: Ecletismo – Sistema filosófico dos que não seguemsistema 

algum... 

Esoterismo 

Teosofismo – Sistema religioso-filosófico busca a união dohomem com a divindade 

mediante a elevação do espirito. 
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Espiritismo Kardecista 

A – possibilidade de comunicação com os espíritos. 

B – Crença da reencarnação. 

C – Crença que ninguém pode impedir o homem de sofrer asconsequências de seus atos. 

D - Crença na pluralidade nos mundos habitados. 

E – A caridade é virtude única, aplicada a vivos e mortos. 

F – Deus existe, mas é impessoal, habitando longe. 

G – Perto dos homens estão os “espíritos-guias”. 

H – Jesus foi um médium e reformador judeu, nada mais. 

 

Reencarnação 

É a base da doutrina espirita, sobre isso disse A. Kardec: “areencarnação fazia 

parte dos dogmas judaicos sob o nomede ressurreição... sendo a volta da alma, à vida 

corporal,mas em outro corpo formado para ele que nada tem decomum com o antigo”. A 

bíblia não faz qualquer referência a palavra reencarnação,o que por definição é muito 

diferente de ressurreição. 

São 7 os casos da Bíblia: o filho da viúva de Serepta); filho dasunamita; o corpo 

que foi lançado na cova de Eliseu; a filhade Jairo;o filho da viúva da Nain;Lázaro;Dorcas 

e Jesus. Jesus é diferente dos demais, pois ressuscitou para nuncamais morrer, sendo o 

primeiro da ressureição real - ICo 15.20-23. (A. K diz ser impossível pela ciência...) 
 

Segundo A.K a bíblia respalda a reencarnação em: 

- Jo 3.3 “se alguém não renascer de novo...” - versão do padre Antônio P. de Figueiredo. 

- João Batista era a reencarnação de Elias.Mt 11.14 – Combate – Jo 1.21; Lc 

1.17(ministérios parecidos). 

 

Invocação dos Mortos 

Dt 18.9-14 - ao que A.K diz que se trata de umaquestão política para não ter pontos de 

contatocom o inimigo. 

 

Estado dos mortos – Ec 9.5,6; Sl 88.10-12; Is38.18,19 e Jó 7.9,10. 

Saul e a Médium – I Samuel 28. Justino Mártir e Orígenes dizem que foi Samuel. 

Tertuliano, Jerônimo, Lutero e Calvino que foi satanás. 

– I Cr 10.13 

 

 

 

Doutrinas Espiritas x Bíblia 
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Lição 7: O ADVENTISMO DO SÉTIMO DIA 
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“Por isso os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado.”  

Jo 5.16 

 

Histórico 

Inicio do século XIX, Willian Miler, um 

pastorbatista,baseado em Daniel 8.14 “2300 tardes e manhãs...” 

começoua estudar sobre a volta de Cristo.Calculando que cada dia 

representava um ano, e o regressode Esdras do cativeiro 457 a.C 

como ponto de partidachegou em 1818 a data de 21 de Março de 

1834. 

Após seu fracasso, Miller conclui que havia errado eanunciou nova data, 

21/03/1844.Após nova decepção, Miller e seus 100 mil seguidores,calcularam nova data 

22/10/1844.Miller deu prova de sinceridade e confessou seu equivoco.“Acerca da falha 

da minha data, expresso francamente omeu desapontamento... Esperamos naquele dia a 

chegadapessoal de Cristo: e agora, dizer que não erramos édesonesto! Nunca devemos ter 

vergonha de confessar nossoserros abertamente” (A historia da mensagem Adventista. 

P410). 

 

 

 

 

 

 

Hiram Edson, fervoroso discípulo e amigo de Miller, disseque a data não estava 

errada e sim o local, que Jesus haviaentrado no santuário celestial, não o terreno.Dos três 

grupos que apoiaram Hiram Edson, dois deles deram substancial contribuição para a 

formação da seitahoje conhecida como “Adventismo do 7º Dia”. O primeiro dirigido por 

Joseph Bates, que observava o sábado e não o domingo. O segundo, dava ênfase aos dons 

espirituais, particularmente ao de profecia, e tinha EllenHarmon (White), quese dizia 

profetiza. 

 

Guarda do Sábado 

O adventismo ensina que o crente deve guardar o sábadoe não o domingo, pois 

estes tem a “marca da besta”, aopasso que os que guardam o sábado têm o selo de 

Deus.Helen White alegou ter recebido uma revelação, na qualJesus descobriu a arca do 



Igreja Batista Central em Resende 

Escola Bíblica Discipuladora 

Tema: Seitas e Heresias 

concerto e ela pode ver dentro astábuas da Lei. Para sua surpresa o quarto 

mandamentoestaria no centro, rodeado de uma auréola de luz. 

A guarda do sábado é o único mandamento não ratificadono N.T. São várias 

referências aos demais mandamentos enenhuma em relação a guardar o sábado. 

Jesus não guardou o Sábado (Mt 12.11-14; Jo 5.16; Lc 13.10-17). 

 

Por Que o Domingo? 

• Cristo ressuscitou no 1º dia da semana (Mc 16.9). 

• Dia especial da manifestação do Cristoressuscitado- 5 vezes no primeiro 

domingo eoutra no domingo seguinte (Lc 24.13,33-36. Jo20.13-19,26). 

• O Espírito Santo foi derramado no dia depentecoste, domingo (Lv23.15,16,21 e 

At 2.1-4). 

• Os Cristãos dos tempos apostólicos costumavamse reunir no domingo...(At 20.7; 

I Co 16.1,2). 

Pais da igreja como Justino Mártir, Inácio, Dionísiode Corinto defenderam o 

domingo como dia doSenhor. 

 

Doutrinas peculiares do Adventismo 

 

Estado da Alma – Sono da alma, estado de 

silêncio,inatividade e inconsciência. 

Lucas 16.22-30 e Ap 6.9,10 - “as expressões dormir ou sono foram usadas 

naBíblia para tipificar morte e falar da indiferençados mortos para com os acontecimentos 

normais daterra...” Assim como o consciente continua ativodurante o sono, a alma durante 

a morte do corpo. 

 

Destino final dos Ímpios e Satanás– Spicer, umescritor adventista: “o pecado e 

os pecadores serãoexterminados para não mais existirem, haverá denovo um universo 

limpo...” 

Dn 12.2; Mt 25.46; Jo 5.29 e Ap 14.10.11 e 20.10. 

 

Doutrina da expiação. 

A – em 1844 começou a expiação no santuáriocelestial; 
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B – O céu é replica do santuário típico sobre a terra,com dois compartimentos: o 

lugar santo e o santodos santos. 

C – do ano 33 a 1844 Cristo intercedeu em prol dospecadores penitentes, mas seus 

pecadospermanecem no livro de registros. 

D – A expiação de Cristo permanece inacabada...Falta a remoção de pecados do 

santuário no céu. 

E – “Nós discordamos da opinião de que a expiaçãofoi efetuada na cruz”. 

 

Bíblia –A obra de Cristo é perfeita (Hb 7.27; 10.12,14).  A salvação do Crente é 

perfeita e imediata (Jo 5.24;8.36; Rm 8.1 e I Jo 1.7). 
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Lição 8: TESTEMUNHAS DE JEOVÁ 

 

"No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e 

o Verbo era Deus.“ 

Jo 1.1 

 

 As Testemunhas de Jeová é uma das seitas que mais crescematualmente. Usam 

muito de proselitismo. 
 

HISTÓRIA. 

 

Charles Taze Russell, fundador, nasceu nos EUA em 

1854,perturbado pelas doutrinas e penas eternas, tornou-

sesimpatizante da doutrina adventista. Sua divergência compontos 

ligados ao objetivo e volta de Cristo levaram a  

em1872 ao movimento inicialmente chamado “Torre de Vigia 

deSião” e “Arauto da Presença de Cristo”. Russel foi levado ao tribunal por sua própria 

esposa em facede maus tratos que sofria dele, que a levou a abandoná-loem 1887 e 

divorciar-se dele em 1913. Ele também se viu emapuros com a justiça devido a escândalos 

financeiros. 
 

Russel morreu em 9/11/1916, sendo substituído pelo juizJoseph Franklin 

Rutherford que o excedeu em muito, fundando a revista Despertai.  Ele foi várias vezes 

para cadeia por alegadas “atividadesantiamericanas” na 1ª Guerra, o que o levou a maior 

ódio às“organizações do diabo”. (organizações politicas e religiosascontrárias a seus 

ensinos). 

W.J. Schenell, ex-testemunha, diz que todos ficam sob constante pressão e com 

medo mortal de seus líderes. Osque não venderem literatura serão rebaixados a “classe 

demaus servos” ou “servos inúteis”Expandiram-se através de grupos de estudo, 

principalmentecom membros de igrejas evangélicas, cujos preceitos sãoquestionados por 

meio de ensinos subversivos. 

 

FALSOS ENSINOS E O QUE A BÍBLIA DIZ 

 

Negam a doutrina da Trindade–segundo eles, “satanás deuorigem à doutrina da 

trindade” (Gn1.26,3.22; Mt3.16,17; 2Co 13.14; IPe 1.2). 

Títulos divinos são atribuídos as 3 pessoas daTrindade – Pai (Ex20.2); Filho (Jo 20.28) e 

EspiritoSanto(At 5.3,4). 
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Rejeitam a divindade de Cristo - João 1.1; 10.30;14.9, 11; Rm 9.5; Cl 1.15; 2.9; 1Jo 

5.2; Mt 28.18;Jo 8.58; Jo 1.3 e Cl 1.16; Is 40.3.4 e Lc 1.68,69,76; Sl 23.1 e Jo 10.11 

 

Observação: Segundo Russel Cristo voltou a Terra em 1914,e começou seu Juízo em 

1918. 

 

Não acreditam que o homem tenha uma almaimortal – A alma é diferente do corpo 

(Hb 4.12; 1Ts5.23); 

 

Somente 144 000 salvos irão para o céu e o paraísona Terra –( Fp 3.20; Ap 7.4,9, 10; 

22.18,19); 

 

Negam a existência do inferno (esta fora das escrituras, éirracional, é contrário ao amor 

de Deus e é repugnante à justiça) - 2 Pe 2.4; 

 

Tradução infiel das Escrituras – (modificações em Jo1.1, 2; ausência de At 8.37, Mc 

9.44, 46) Jo 20.28. 

 

CONCLUSÃO: 

 

Os membros desta seita são 

treinadosespecialmente para confrontar os ensinos 

daPalavra de Deus, e para confundir 

osdesavisados, usam sua própria tradução 

daBíblia, a Tradução Novo Mundo. É bom 

lembraraos Cristãos a recomendação feita 

peloApóstolo João (Jo 1.10). 
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Lição 9: OS MÓRMONS 

 

Histórico do Mormonismo 

 

Seu fundador foi Joseph Smith, nascido 

em 23/12/1805.Foi criado na ignorância, pobreza e superstição. Aindamoço decepcionou-

se com as igrejas que conhecera. Foinesse tempo que diz ter recebido sua primeira 

visão,segundo a qual apareceram-lhe o Pai e o Filho, denunciandoa falsidade de todas as 

igrejas... “chegam a mim compalavras, mas seus corações estão longe de mim...” 

Smith relatou que o anjo Moroni lhe indicou o lugar ondeplacas de ouro, e também 

pedras especiais (lentes)chamadas urim e tumim, com as quais poderia decifrar 

asplacas.Após traduzir devolveu tudo ao anjo Moroni, publicando em1829, com o título 

O Livro de Mórmons. 

Logo achou seguidores, fundando a Igreja de Jesus Cristodos Santos dos Últimos 

Dias, sendo a “única igrejaverdadeira”. - Perseguições o fizeram mudar várias vezes, até 

que emIllinois fundaram a cidade de Nauvoo. Ali acusado degrosseira imoralidade e 

falsidade, Smith foi preso eassassinado por uma multidão que invadira a cadeia. 

Após sua morte a igreja se dividiu, parte seguiu BrighamYoung (Utah) e a outra 

parte menor, um filho de Smith(Missouri) com a “Igreja Reorganizada de Jesus Cristo 

dosSantos dos Últimos Dias”. 

O Livro chegou ao Brasil em 1938, contendo 15 livros, comalguns capítulos 

inteiros da Bíblia, embora a condene comolivro mutilado e cheio de erros usado por 

satanás paraescravizar homens.  

Criticas ao Livro de Mórmons 

- É a tradução de uma placa de ouro enterrada desde de 420até 

1823, mas cita a versão bíblica KJ publicada em 1611. 

- A linguagem do livro é pobre à exceção das citaçõesbíblicas. 

- Os 15 livros e 6553 versículos requeriam um 

trabalhomicroscópico ou algo miraculoso. 

- As placas não foram mostradas a ninguém além de 3testemunhas que depois são 

chamadas de “ladrões ementirosos...” por Smith. 
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Smith como ProfetaAfirmou que a Nova Jerusalém seria nos EUA, que a casa 

deNauvoo seria pra sempre de sua família, que seus inimigosseriam confundidos e 

destruídos, a vinda de Jesus, que a Luatinha habitantes... 

 

Doutrinas  

 

 A Bíblia tem erros, então, usam também O Livro de Mórmon,Doutrina e 

Pactos, e A Pérola de Grande Preço. (Sl 119.89,2Tm 3.16, Hb 4.12, Lc 21.33, 

Rm 7.12, Sl 119.142); 

 Deus é Miguel, o Arcanjo, que chegou noÉden com Eva,uma de suas esposas. 

(Nm 23.19, Ml3.6, Jo 4.24); 

 Jesus era polígamo (Maria, Marta e Maria Madalena),sendoas bodas de Caná 

um de seus casamentos; 

 A igreja foi expulsa da Terra e reestabelecida por eles. (Mt16.18, Ap 3.10, Ef 

5.25-27); 

 Creem no Batismo pelos mortos, vivos sendo batizadospelos mortos;  

 O casamento tem validade eterna. (Mt 22.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lição 10: ISLAMISMO 
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   Origem e História do Islam 

 No século VII, a Península Arábica estava ocupada por povos nômades, que 

viviam em regiões desérticas, vagando de um oásis a outro. Caracterizavam-se pela 

grande rivalidade entre as diversas tribos e pelo politeísmo religioso. Naquela época, 

Meca, uma cidade Árabe, tornou-se um importante centro comercial, e um grande centro 

de peregrinação religiosa, onde ficava a “caaba”, um templo que abrigava ídolos tribais. 

É Nesse contexto, que nasce o fundador do Islamismo, Maomé. 

 

Maomé, o Fundador do Islamismo 

Maomé nasceu em 570 da era Cristã, na cidade de Meca, atual Arábia Saudita, 

com o nome de Abulqasim Mohamed. Órfão de pai e mãe foi criado por um avô e mais 

tarde por um tio, no deserto saudita, entre tribos nômades. Em 610, diz ter recebido a 

primeira revelação, quando o “anjo Gabriel” lhe deu a incumbência de ser o profeta do 

“único e verdadeiro deus: Alá”. Outras revelações aconteceram, e Maomé, forma, assim, 

um conjunto de ensinos catalogadosem um livro denominado “Alcorão”, o livro sagrado 

do Islamismo. Ele começou suas pregações por volta de 613. Em 622, devido a 

perseguições, visto que pregava a existência de um único deus em uma cidade politeísta, 

fugiu de Meca, abrigando-se em Medina, cidade chamada posteriormente de “Cidade do 

Profeta”. Esta fuga de Maomé é chamada de “Riga de Hégira”. Em Medina, Maomé 

conquistou novos adeptos assumindo a autoridade religiosa e política de Medina. Em 630, 

retornou e conquistou, pela força, a cidade de Meca e aos poucos foi conquistando mais 

adeptos para fé Islâmica. Morreu em 632, aos 62 anos de idade. 

 

“Alcorão”, o livro sagrado do Islamismo 
 

A palavra Alcorão deriva do verbo árabe que significa 

“declamar ou recitar”. Os muçulmanos creem que o Alcorão 

é a palavra de Alá revelada ao profeta. 
 

As “Guerras Santas” do Islamismo 

“Guerra santa”, que de santa só tem o nome, pois os 

violentos métodos,tais como: homem bomba, assassinato de 

lideranças eclesiásticas e chacina de comunidades inteiras de 

cristãos, têm sido a atitude de alguns adeptos do Islamismo. 

 

 

Doutrinas 
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A Trindade 

Para eles, Deus se chama “Alá” (deus na língua árabe). Por serem monoteístas 

absolutistas, não acreditam em um Deus Trino.  

No Islamismo, Jesus é simplesmente um dos 120.000 profetas que veio trazer as 

mensagens de Alá. O Espírito Santo é desconhecido pelo Islamismo. 

 

Os Anjos e os Seres Espirituais 

Acreditam em anjos bons e em anjos maus, sendo que a maioria deles “são do 

mau”.  

Ensinam que os anjos bons têm um papel fundamental entre Alá e os homens, pois 

assim como Maomé, eles desempenham o papel de mediador entre ambos.  

A Bíblia ensina: 

• que podemos nos relacionar com Deus – Gênesis 3.8; Tiago 

2.23. 

• que Jesus é o nosso único mediador – 1 Timóteo 2.5. 

 

Os Cinco pilares do Islamismo 

1) Confissão diária - deve confessar que não existe outro 

deus, somente Alá; confessar que Maomé é o mensageiro de 

Alá;  

2) Deve orar cinco vezes ao dia - oram de manhã, no horário do almoço, no meio da 

tarde, ao pôr do sol e antes de dormir, (ajoelhados em direção a Meca); 

3) Doação de esmolas - deve doar 2.5% de seu salário aos pobres; 

4) Jejum - deve jejuar no mês lunar, denominado Ramadã; 

5) Peregrinação para Meca - Deve ir a Meca, pelo menos uma vez na vida, se a 

condição financeira do muçulmano permitir.  

 

Estes pilares têm como objetivo trazer a salvação aos 

homens, afirmam. A Bíblia diz que a salvação vem pelo crer 

no Senhor Jesus(At 16.31). 

 
 

Lição 11: O EVOLUCIONISMO 
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Lamarck, naturalista francês, foi o primeiro a propor uma 

teoria sintética da evolução. Em sua teoria, sustentou que a 

progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente: se o 

ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se 

a ele. Nesse processo,um ou mais órgãos são mais usados do que 

outros. O uso ou o desuso dos diferentes órgãos alterariam 

características do corpo, e estas características seriam transmitidas  

para as próximas gerações. Assim, ao longo do tempo os organismos se modificariam, 

podendo dar origem as novas espécies. 
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Observação- A teoria do Big Bang está entre as mais aceitas na atualidade para 

explicar a origem do Universo. Sustenta que o Universo surgiu a partir da explosão de 

uma única partícula - o átomo primordial - causando um cataclismo cósmico inigualável 

a cerca de 13,8 bilhões de anos. 

 

A Bíblia 

 

 Todos os homens participam da mesma natureza e mesma unidade genética–

At 17.26. 

 A Bíblia ensina que Deus criou todas as 

coisas e, que todos os seres vivos foram 

criados segundo as suas espécies – 

Gênesis 1.20-27.  

 Gênesis 1.26,27 – o homem foi criado à 

imagem e semelhança de Deus. 

 Obs. Lélia Coyne (NASA) disse que a vida 

humana na terra começou em extratos de 

uma argila muito fina e branca, o caulim. 
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Lição 12: O BUDISMO 

 O Budismo, assim como tantas outras seitas, ao invés de ligar o homem a Deus, o 

separa. 

 O Budismo nasceu na Índia cerca de quinhentos anos antes de Cristo. Seu 

fundador foi Siddhartha Gautama ou Buda (o iluminado), que nasceu príncipe na família 

dos Shakya. Aos 29 anos renunciou ao reino para procurar respostas aos problemas 

essenciais da humanidade. Espalhou-se primeiramente pelo oriente, principalmente pela 

China e Japão.  

O Budismo tem como princípio 

fundamental a libertação do ciclo das 

reencarnações, e baseia-se nas 4 verdades e no 

caminho das 8 regras. 

 

Livro Sagrado do Budismo 

 

O livro sagrado do budismo – Tripitaka – significa “três cestas”, numa referência 

às três partes do livro: o “Vinaya”, com as regras de conduta, o “Sutta”, que reúne os 

discursos de Buda, e o “Abhidhamma”, que é mais filosófico. 

  

A filosofia e a doutrina Budista estão 

registradas em um conjunto de livros denominados 

“Cânone”.  

Os ensinamentos do budismo têm como 

estrutura a ideia de que o ser humano está 

condenado a reencarnar infinitamente após a morte  

e   passar   sempre   pelos   sofrimentos  do  

mundo material. O que a pessoa faz durante a vida será considerado na próxima vida e 

assim sucessivamente (carma). 

Ao enfrentar os sofrimentos da vida, o espírito pode atingir o estado de nirvana 

(pureza espiritual) e chegar ao fim das reencarnações. 

 

Os cinco Preceitos do Budismo 

  

 Os budistas devem seguir um conjunto de normas éticas denominadas “Os Cinco 

Preceitos”:  
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1) Não prejudicar ou matar nenhum ser vivo;  

2) Não roubar ou pegar algo que não lhe seja ofertado livremente;  

3) Controlar o desejo sexual;  

4) Não mentir;  

5) Não beber nem tomar drogas ou substâncias que embotem a mente.  

 Estes preceitos podem até ser louváveis, mas não salvam (Is 64.6). 

 

O QUE A BÍBLIA ENSINA? 

 

• A Bíblia ensina que ninguém é salvo pelas obras: Efésios 2.8,9; Romanos 4.2. 

 

• A libertação do poder do pecado só é alcançada pela graça salvadora que há em 

Cristo Jesus: “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” (João 

8.36). 

 

 


