Lição 19

FALSAS DOUTRINAS

Introdução
Satanás vive procurando enganar o homem e evitar que este tenha comunhão com Deus. Ele procura fazer com que os
homens não creiam que ele existe, para ter mais liberdade para agir sem ser notado ou evitado. Ele age de acordo com
o ambiente, cultura e determinação de cada pessoa e, juntamente com os seus anjos, procura expressar-se por
intermédio do homem, e distanciá-lo cada vez mais de Deus. Não podendo destruir a Bíblia ou contestar suas palavras,
procura desacreditar, esconder ou torcer as suas verdades. Nesse trabalho ele tem enganado a muitos. Criou milhares
de religiões e seitas falsas e diabólicas. Ele semeou o joio das heresias no meio do trigo de Deus (Mateus. 13:39).
A Palavra de Deus nos previne que as seitas falsas prevaleceriam nos últimos dias.
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,...
I Timóteo 4:1,2
É preciso que saibamos onde está o engano para que tenhamos firmeza na nossa fé e possamos salvar aqueles que
ainda estão enganados. Vejamos algumas religiões e seitas que têm trazido mais prejuízos e perigos para o Evangelho,
por causa da sutileza das suas falsas doutrinas.

1. Testemunhas De Jeová
Podemos resumir as heresias pregadas pelas testemunhas de Jeová nos seguintes pontos:
•

•
•
•
•

A grande heresia das Testemunhas de Jeová é a Negação da Divindade de Jesus e do Espírito Santo. Eles
afirmam que Jesus é um ser que foi criado por Deus e que, portanto, não é eterno como Deus é. Deus é uma só
pessoa, Jeová. Quanto ao Espírito Santo, eles dizem que não é uma pessoa, como Deus é, mas que é a força de
Deus em ação, é a energia divina.
Dizem que a salvação vem através das boas obras e de ser uma testemunha de Jeová.
Negam a existência da alma, e que, ao morrer o homem, sua alma não vai a lugar nenhum porque simplesmente
não existe.
Dizem que o inferno é este mundo ou é a morte ou a sepultura. Não tem certeza para onde vão, e negam o inferno
com medo da realidade que ele encerra.
Usam a Bíblia particular (tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas), adaptada aos seus conceitos e
torcendo a verdadeira Bíblia. Usam também outros livros nos quais baseiam suas doutrinas.

O que cremos:
a) Cremos que Deus é um só e que não há outro Deus além dele – Deuteronômio 6:4.
b) Cremos que Deus é uma trindade, isto é, subsiste em três pessoas ainda que seja um só Deus. É um milagre e
uma realidade espiritual que a mente humana não pode alcançar:
• Gênesis 1:26,27 (Note que Deus diz “façamos”, no plural)
• Isaías 9:6 (O Messias que nasceria é chamado de “Deus Forte”)
• Lucas 3:21-22 (As três pessoas da trindade: O Filho sendo batizado, o Espírito descendo como pomba e
o Pai falando do céu).
• Mateus 28:19 (Batismo em nome da Trindade).
• II Coríntios 13:14.
c) Cremos que Jesus é um com o Pai - João 14:7-11; João 17:20-23; João 20:28 e I João 5:20 (Jesus é Deus).
d) Cremos que o Espírito Santo é Deus e como tal é uma pessoa – Romanos 8:26 e Efésios 4:30 (uma energia não
intercede, nem se entristece, mas uma pessoa sim).
e) Quanto à salvação, cremos que é pela graça de Deus por meio da fé (Efésios 2:8,9).
f) Quanto à existência da alma e do espírito humano e seu destino depois da morte, cremos que o perdido vai para o
castigo eterno e o salvo vai estar com Cristo imediatamente, como já estudaremos na próxima lição: A Esperança
do Cristão.
g) Quanto às alterações que as testemunhas de Jeová fizeram no texto bíblico, criando para si uma versão própria,
cremos que a eles se aplica o texto de Apocalipse 22:18-19.

2. Espiritismo
Essas são as bases do Espiritismo:
Pregam a reencarnação - Cada pessoa volta à terra em várias vidas e isso é um modo de desenvolvimento
espiritual. Ela passa por várias vidas e, pelo sofrimento se aperfeiçoa até atingir um nível elevado de iluminação
quando não precisa mais reencarnar.
Crêem que se aperfeiçoam pela evolução espiritual através do sofrimento e pela prática das boas obras.
Crêem na comunicação com os mortos

•

•
•

O que cremos:
a) A reencarnação é contrária à Palavra de Deus porque:




Nega a justificação (perdão dos pecados) pela graça por meio da fé no sacrifício de Jesus na cruz. Não
precisamos mais pagar pelos nossos pecados pelo sofrimento em sucessivas reencarnações, uma vez que
nos arrependemos e cremos que Jesus levou os nossos pecados sobre si na cruz. Efésios 2:4-9; I Pedro
2:24; Romanos 8:1. Por esse mesmo motivo não cremos no aperfeiçoamento pelas boas obras. Vivemos
nas boas obras não para ser salvos, mas porque já somos salvos pela fé.
A Bíblia diz que a cada um está determinado morrer uma só vez e não ficar nascendo e morrendo várias
vezes – Hebreus 9:27, 28.

b) A consulta de mortos é condenada nas Escrituras:



Levítico 20:27
Deuteronômio 18:11

3. Catolicismo Romano
Esses são alguns erros ensinados pela Igreja Católica Romana:
•
•
•
•

Adoram imagem de escultura, ainda que digam que não é adoração, mas veneração.
Ensina que existe purgatório que purifica de pecados para poderem entrar no céu, e que as orações de parentes
ou amigos, bem como as missas podem lhe ajudar a aliviar suas penas.
Pregam salvação pelas obras e aceitação dos dogmas católicos.
Aceitam Maria como alguém que intercede pelos santos.

O que cremos:
c) Sobre imagens de esculturas: Êxodo 20:4,5; Levítico 26:1.
d) Sobre o purgatório: João 3:18, 36. Depois da morte não há mais mudança no estado em que a pessoa se
encontra. A salvação é algo que se decide em vida pela fé em Cristo.
e) Sobre a salvação pelas obras já vimos acima quando comentamos o espiritismo. Sobre os dogmas católicos, são
preceitos humanos que a Igreja Católica colocou no mesmo nível da Bíblia: Colossenses 2:8.
f) Sobre Maria precisamos definir o seguinte:







Ela foi uma mulher bendita, pois foi escolhida entre todas as outras para ser a mãe do Filho de Deus que se faria
homem. Ela deve ser admirada pela sua atitude de obediência e submissão à vontade de Deus.
Ela era uma mulher temente a Deus, mas pecadora como todas as pessoas que nascem sobre a terra. Ela foi
salva por causa da graça de Deus e da morte de Jesus na cruz, como todos os outros salvos. Apenas Jesus foi
gerado pelo Espírito Santo e não pecou. De resto, todos pecaram – Romanos 3:23.
Maria era virgem quando veio a conceber do Espírito Santo. Ela estava noiva de José quando isso ocorreu.
Depois eles se casaram e Maria teve outros filhos com José, ou seja, deixou de ser virgem – Lucas 1:26-35;
Mateus 12:46.
Maria não é mediadora, pois só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus – I Timóteo 2:5.

4. Religiões de origem oriental
Há muitas religiões que têm sua origem ou uma forte influência do espiritualismo oriental, que por sua vez tem como
doutrina básica a negação da existência do mau e do pecado. Na verdade afirmam que no mau está o bem, e no bem
está o mau, ambos convivendo em harmonia e mantendo o equilíbrio do universo. Por isso mesmo permitem tudo e

dizem que o homem não precisa se sentir culpado de nada. Dizem que não há culpados. No máximo ensinam preceitos
de boa convivência entre os homens e de “equilíbrio interior”. O homem, como não tem pecado, é em si mesmo igual a
Deus, ou é o próprio Deus. A Igreja Messiânica e o Seicho-no-ie são exemplos dessas seitas.
O que cremos:
a) Em Deus não há o mau. Não há trevas nele. Não há mistura do bem com o mau. Deus odeia o pecado e o destruiu
na carne de Cristo sobre a cruz - Tiago 1:13, 16, 17; I João 1:5.
b) O homem não é Deus. Ele tinha a vida de Deus antes do pecado, mas depois a perdeu e se perdeu e está morto
no pecado. Ele só volta para Deus através de Jesus (Romanos 3:23; João 14:6).

5. Os mórmons
Apresentam-se com cristãos (Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias), visitando de casa em casa, usando
terminologia cristã e confundindo e lançando dúvidas acerca das doutrinas básicas do cristianismo.
• Admitem outros livros inspirados por Deus, além da Bíblia (por exemplo: o Livro de Mórmon) e dão credito às
revelações de um suposto anjo chamado Moroni, em detrimento da Bíblia, e honram o profeta Joseph Smith,
desprezando a Jesus Cristo.
• Afirmam que existem três deuses e não uma trindade, e que o Espírito Santo é uma substância espalhada no
espaço.
• Pregam o batismo pelos mortos, para a salvação.
• Admitem a poligamia (o homem ter mais de uma esposa).
O que cremos:
c) A Bíblia é a nossa única fonte escrita de revelação de Deus – II Timóteo 3:16; Gálatas 1:6-8.
d) Há um só Deus que subsiste em três pessoas que têm perfeita unidade entre si, como já vimos na explicação
sobre as testemunhas de Jeová.
e) Não há na Bíblia um ensino sobre se batizar pelos mortos. Há apenas uma citação de Paulo sobre pessoas que
faziam isso em I Coríntios 15:29. Mas o ensino é o que está em Romanos 14:12.
f) A poligamia é algo que não faz parte do propósito de Deus. Ele não fez várias mulheres para Adão e também não
disse que o homem se uniria ÀS SUAS mulheres, mas À SUA mulher – Malaquias 2:14,15; Mateus 19:5.

Conclusão
Todas as religiões e seitas relatadas de maneira resumida nesta aula são enganos que o deus deste século (Satanás)
tem lançado para confundir as mentes das pessoas, afastando-as do verdadeiro caminho que conduz à vida eterna, que
é Jesus Cristo ( João 14:6).
Recomendamos aos irmãos não receberem ensinos dessas pessoas nem discutam com eles porque os argumentos são
maldosamente preparados para enganar as pessoas novas na fé. São ensinos de demônios que pervertem a mente e
coração das pessoas.
Amadureça em Cristo e esteja firme na fé:
Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida
da estatura da plenitude de Cristo,
para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de
doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.
Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
Efésios 4:13-15

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO
1.

Coloque em cada doutrina herética o número da religião ou seita:
(1) Testemunha de Jeová
(2) Espiritismo
(3) Catolicismo Romano
(4) Religiões Orientais
(5) Mórmons
(
(
(
(
(
(

) Reencarnação.
) Poligamia e batismo pelos mortos.
) Afirmação que Jesus é menor que o Pai e que o Espírito Santo é uma energia.
) Adoração de imagens e Maria como mediadora.
) Negação da existência do mau e da culpa do homem como pecador.
) Comunicação com os mortos.

2. Preencha os espaços em branco desse texto de I Timóteo que nos alerta contra as heresias. No final, coloque a
referência bíblica:
Ora, o ________________ afirma expressamente que, nos últimos _____________,
alguns apostatarão da _______,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de ______________,
pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência,...
I Timóteo 4:____e____.

3. Relacione cada texto com seu assunto:
(1) Mateus 13:39
(2) II Coríntios 13:14
(3) Hebreus 9:27, 28
(4) Levítico 20:27
(5) Êxodo 20:4,5

( ) O nosso Deus subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três
são iguais entre si e são um só.
( ) Não há reencarnação. Cada pessoa morre uma só vez e depois disso vem o
juízo.
( ) Cristo se ofereceu por nós para levar os nossos pecados. O que paga os
nossos pecados não é o sofrimento nem as boas obras, mas a morte de
Jesus na cruz.
( ) Deus condena a consulta de mortos.
( ) O inimigo espalha joio no meio do trigo, o falso no meio do verdadeiro.
( ) A Palavra de Deus condena o uso de imagens de escultura.

