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O SENHOR JESUS CRISTO NA VISÃO DO ISLAM
Pr. Nathanael Rinaldi Filho
“Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será
também a vinda do Filho do homem” (Mateus 24.27).
“E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão
debaixo do céu. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa,
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam,
dizendo uns aos outros: Pois quê! Não são galileus todos esses homens que estão falando?
Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e
medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e
Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como
prosélitos, cretenses e ÁRABES, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das
grandezas de Deus” (Atos 2.5-11).

INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 assegura o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias. Promulgamos sob a proteção de Deus:
“Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos:
VI – É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas
liturgias”.
QUEM É O SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO O ALCORÃO
Fazendo citação do Alcorão na 2ª Surata 75: “Aspirais, acaso, a que os judeus creiam
em vós, sendo que alguns deles escutavam as palavras de Allah, e depois de as terem
compreendido, alteravam-nas conscientemente?”
Interpretação: Mohammad estava em Medina e tinha a esperança que os judeus
abraçariam a fé islâmica, sendo reconhecido Mohammad como profeta, conforme
Deuteronômio 18.18. Não houve outro profeta, “semelhante a Moisés”, até o aparecimento de
Mohammad.
2ª Surata 87: “Concedemos o Livro a Moisés, e depois dele enviamos muitos
mensageiros, e concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências, e o fortalecemos com o
Espírito da Santidade. Cada vez que vos era apresentado um mensageiro, contrário aos vossos
interesses, vós vos ensoberbecíeis! Desmentíeis uns e assassináveis outros”.
2ª Surata 116: “Dizem (os cristãos): Allah adotou um filho! Glorificado seja! Pois a Allah
pertence tudo quanto existe nos céus e na terra, e tudo está consagrado a Ele”.
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Interpretação: É uma derrogação (consiste em deixar sem efeito algo que estava
previsto ou determinado) da glória de Allah. De fato constitui blasfêmia dizer que Ele gera
filhos, como um homem ou animal. A doutrina cristã é aqui enfaticamente repudiada. Se as
palavras têm significado, seria a atribuição a Allah de uma natureza material e de funções de
ínfimos animais.
2ª Surata 135: “Disseram: Sede judeus ou cristãos, que estareis bem iluminados.
Responde-lhes: Qual! Seguimos o credo de Abraão, o monoteísta, que jamais se contou entre os
idólatras”.
Interpretação: HANIF, em árabe = Monoteísta. Essa palavra inclinava-se à opinião
certa, ortodoxa, firme na fé, sadia e firmemente equilibrado, que crê em um só Allah
(monoteísta). Os judeus, embora orientados quanto à unicidade, procuraram falsos deuses, e
os cristãos inventaram a Trindade ou a copiaram da idolatria.
2ª Surata 253: “De tais mensageiros preferimos uns aos outros. Entre eles, se
encontram aqueles a quem Allah falou, e aqueles que elevou em dignidade. E concedemos a
Jesus, filho de Maria, as evidências, e o fortalecemos com o Espírito da Santidade. Se Allah
quisesse, aqueles que os sucederam não teriam combatido entre si, depois de lhes terem
chegado as evidências. Mas discordaram entre si; uns acreditaram e outros negaram. Se Allah
quisesse, não teriam digladiado; porém, Allah faz o que quer”.
Interpretação: Jesus foi “revigorado com o Espírito Santo”, não lhe foram dadas armas
para lutar, sua missão foi de caráter mais limitado. Na missão de Mohammad essas e outras
características estavam combinadas. Mais moderado que Jesus, ele organizou uma escalada
mais vasta que a de Moisés, e de Medina governou e fez leis e o Alcorão tem um escopo mais
vasto que os salmos de Davi.
NASCIMENTO DE MARIA
3ª Surata 35: “Recorda-te de quando a mulher de Imran disse: Ó Senhor meu, é certo
que consagrei a ti, integralmente, o fruto do meu ventre; aceita-o, porque és o Oniouvinte, o
Sapientíssimo”.
3ª Surata 36: “E quando concebeu, disse: Ó Senhor meu, concebi uma menina. Mas
Allah bem sabia o que eu tinha concebido, e um macho não é o mesmo que uma fêmea. Eis que
a chamo Maria; ponho-a, bem como à sua descendência, sob a Tua proteção, contra o maldito
Satanás”.
3ª Surata 37: “Seu Senhor a aceitou benevolentemente e a educou esmeradamente,
confiando-a a Zacarias. Cada vez que Zacarias a visitava, no oratório, encontrava-a provida de
alimentos, e lhe perguntava: Ó Maria, de onde te vem isso? Ela respondia: De Allah!, porque
Allah agracia imensuravelmente quem Lhe apraz”.
Interpretação: Maria cresceu sob a proteção especial de Allah. O sustento dela, no
qual podemos incluir tanto as necessidades físicas como a alimentação espiritual, veio de Allah.
Sendo que o seu crescimento foi deveras um “bom crescimento”, coisa que temos tentado
exprimir no texto, com a expressão “pureza e beleza”. Alguns escritos apócrifos de cristãos
dizem que ela foi levada ao templo com a idade de 12 anos, como uma pomba, e que foi
alimentada por anjos.
3ª Surata 42: “Recorda-te de quando os anjos disseram: Ó Maria, é certo que Allah te
elegeu e te purificou, e te preferiu a todas as mulheres da humanidade!”
Interpretação: Maria, mãe de Jesus, foi singular no tocante a dar, por especial milagre,
à luz um filho sem a intervenção dos costumeiros meios físicos. Isto confirmado, não quer dizer
que ela era mais que humana, nem tampouco que seu filho era mais que humano. Ela tinha
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tanta necessidade de orar a Deus como qualquer outra pessoa. O dogma cristão, em todas as
seitas, menos a unitária, tem para si que Jesus foi Deus e Filho de Deus. A adoração a Maria
tornou-se uma prática na Igreja Católica Romana, que denomina Maria “a mãe de Deus”. O
Concílio de Éfeso, no ano 431 d.C., no século anterior àquele que Mohammad nasceu para
vencer a corrupção da Igreja de Cristo.
3ª Surata 45: “E quando os anjos disseram: Ó Maria, Allah te anuncia o Seu Verbo, cujo
nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e que se contará
entre os próximos de Allah”.
Interpretação: Messias em árabe é MASSIH.
3ª Surata 47: “Perguntou: Ó Senhor meu, como poderei ter um filho, se mortal algum
jamais me tocou? Disse-lhe o anjo: Assim será. Allah cria o que deseja, posto que quando
decreta algo, diz: Seja! E é”.
3ª Surata 51: “Sabei que Allah é meu Senhor e vosso. Adorai-O, pois. Essa é a senda
reta”.
3ª Surata 52: “E quando Jesus lhes sentiu a incredulidade, disse: Quem serão os meus
colaboradores na causa de Allah? Os discípulos disseram: Nós seremos os colaboradores,
porque cremos em Allah; e testemunhamos que somos muçulmanos”.
3ª Surata 59: “O exemplo de Jesus, ante Allah, é idêntico ao de Adão, que Ele criou do
pó, então lhe disse: Seja! E foi”.
3ª Surata 62: “Esta é a puríssima verdade: não há mais divindade além de Allah e Allah
é o Poderoso, o Prudentíssimo”.
Interpretação: Jesus nada mais é do que um homem. É contra o princípio da razão e da
revelação chamá-lo de Allah ou Filho de Allah. Ele é denominado o filho de Maria, para deixar
isto claro. Não teve pai humano algum conhecido, já que seu nascimento foi de natureza
milagrosa.
3ª Surata 79: “É inadmissível que um homem a quem Allah concedeu o Livro, a
sabedoria e a profecia, diga aos humanos: Sede meus servos, em vez de o serdes de Allah!
Outrossim, o que diz, é: Sede servos do Senhor, uma vez que sois aqueles que estudam e
ensinam o Livro”.
Interpretação: Não é em razão ou na natureza das coisas que o mensageiro de Allah
poderia pregar contra Allah. Jesus veio para pregar e transmitir a verdadeira mensagem de
Allah.
4ª Surata 157: “E por dizerem: Matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o
Mensageiro de Allah, embora não sendo, na realidade, certo que o mataram, nem o
crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. E aqueles que discordam, quanto a isso, estão na
dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão-somente em conjecturas;
porém, o fato é que não o mataram”.
4ª Surata 158: “Outrossim, Allah fê-lo ascender até Ele, porque é Poderoso,
Prudentíssimo”.
4ª Surata 171: “Ó adeptos do Livro, não exagereis em vossa religião e não digais de
Allah senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, foi tão-somente um mensageiro de
Allah e Seu Verbo, com o qual Ele agraciou Maria por intermédio do Seu Espírito. Crede, pois,
em Allah e em Seus mensageiros e não digais: Trindade! Abstende-vos disso, que será melhor
para vós; sabei que Allah é Uno. Glorificado seja! Longe está a hipótese de ter tido um filho. A
Ele pertence tudo quanto há nos céus e na terra, e Allah é mais do que suficiente Guardião”.
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Interpretação: Os atributos de Cristo são mencionados: que ele era filho de uma
mulher e, portanto, era um homem. Porém, era um mensageiro, um homem com uma missão
de Allah, e portanto considerado com honra; o resultado de um Verbo outorgado a Maria, pois
ele foi criado pela Palavra de Allah “SÊ”, um espírito procedente de Allah, mas não Allah. Sua
vida e missão foram mais limitadas do que no caso de outros mensageiros, embora devamos
dispensar-lhe iguais honrarias, como um dileto de Allah que foi. As doutrinas da Trindade
(igualdade com Allah) e unigenicidade (Filho único de Allah) são repudiadas como blasfêmias.
Allah independe de toda necessidade e não necessita de filhos para gerir os seus assuntos. O
evangelho de João (seja quem for que o tenha escrito), colocou uma grande quantidade de
misticismo alexandrino e gnóstico em forma de doutrina do Verbo (logos, em grego), mas ela é
explicada aqui em palavras simples.
5ª Surata 17: “São blasfemos aqueles que dizem: Allah é o Messias, filho de Maria.
Dize-lhes: Quem possuiria o mínimo poder para impedir que Allah, assim querendo, aniquilasse
o Messias, filho de Maria, sua mãe e todos os que estão na terra? Só a Allah pertence o reino
dos céus e da terra, e tudo quanto há entre ambos. Ele cria o que Lhe apraz, porque é
Onipotente”.
Interpretação: Os mais reverenciados mensageiros de Allah nada são além de homens.
5ª Surata 72: “São blasfemos aqueles que dizem: Allah é o Messias, filho de Maria,
ainda quando o mesmo Messias disse: Ó israelitas, adorai a Allah, Que é meu Senhor e vosso. A
quem atribuir parceiros a Allah, ser-lhe-á vedada a entrada no Paraíso e sua morada será o
fogo infernal! Os iníquos jamais terão socorredores”.
5ª Surata 73: “São blasfemos aqueles que dizem: Allah é um da Trindade!, portanto
não existe divindade alguma além do Allah Único. Se não desistirem de tudo quanto afirmam,
um doloroso castigo açoitará os incrédulos entre eles”.
5ª Surata 74: “Por que não se voltam para Allah e imploram o Seu perdão, uma vez que
Ele é Indulgente, Misericordiosíssimo? O Messias, filho de Maria, não é mais do que um
mensageiro, do nível dos mensageiro que o precederam; e sua mãe era sinceríssima. Ambos se
sustentavam de alimentos terrenos, como todos. Observa como lhes elucidamos os versículos e
observa como se desviam”.
5ª Surata 116: “E recordar-te de quando Allah disse: Ó Jesus, filho de Maria! Foste tu
quem disseste aos homens: Tomai a mim e a minha mãe por duas divindades, em vez de Allah?
Respondeu: Glorificado sejas! É inconcebível que eu tenha dito o que por direito não me
corresponde. Se tivesse dito, tê-lo-ias sabido, porque Tu conheces a natureza da minha mente,
ao passo que ignoro o que encerra a Tua. Somente Tu és Conhecedor do desconhecido”.
5ª Surata 117: “Não lhes disse, senão o que me ordenaste: Adorai a Allah, meu Senhor
e vosso! E enquanto permaneci entre eles, fui testemunha contra eles; e quando quiseste
encerrar os meus dias na terra, foste Tu o seu Único observador, porque és Testemunha de
tudo”.
Interpretação: Jesus, aqui, dá a conhecer que era mortal, e que seu conhecimento era
limitado, como o de um mortal.
10ª Surata 68: ”Dizem: Allah teve um filho! Glorificado seja Allah; Ele é Opulento...”
16ª Surata 102: “Dize que, em verdade, o Espírito da Santidade* tem-no revelado, de
teu Senhor, para firmar os fiéis de orientação e alvíssaras aos muçulmanos” (*título do Anjo
Gabriel).
17ª Surata 15: “Quem se encaminha, o faz em seu benefício; quem se desvia, o faz em
seu prejuízo, e nenhum pecador arcará com a culpa alheia. Jamais castigamos (um povo), sem
antes termos enviado um mensageiro”.
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Interpretação: A doutrina da expiação vicária é condenada. A salvação dos injustos não
poderá ser alcançada por meio da punição de inocentes. Uma pessoa não poderá arcar com a
carga de outro; isso seria injusto. Cada um deve arcar com a sua própria responsabilidade
pessoal.
17ª Surata 111: “E dize: Louvado seja Allah, que jamais teve filho algum, tampouco
teve parceiro algum na Soberania, nem (necessita) de ninguém para protegê-Lo da humilhação,
e é exaltado com toda a magnificência”.
Interpretação: Um primeiro passo para a compreensão dos atributos de Allah é para
removermos de nossas mentes superstições – tais como: Allah gerou um Filho, ou que Ele tem
pais, ou que Ele é dependente de outros seres para protegê-lo da injúria e da humilhação.
18ª Surata 4: “E para admoestar aqueles que dizem: Allah teve um filho! A despeito de
carecerem de conhecimento a tal respeito; o mesmo tendo acontecido com seus antepassados”.
18ª Surata 5: “É uma blasfêmia o que proferem as suas bocas; não dizem senão
mentiras!”
19ª Surata 17: “E colocou uma cortina para ocultar-se dela (da família), e lhe enviamos
o Nosso Espírito, que lhe apareceu personificado, como um homem perfeito”.
19ª Surata 19: “Explicou-lhe: Sou tão-somente o mensageiro do teu Senhor, para
agraciar-te com um filho imaculado”.
19ª Surata 21: “Disse-lhe: Assim será, porque teu Senhor disse: Isso Me é fácil! E
faremos disso um sinal para os homens, e será uma prova de Nossa misericórdia. E foi uma
ordem decretada”.
Interpretação: A missão de Jesus é anunciada de duas maneiras: 1) Ele iria ser um sinal
para os homens: seu maravilhoso nascimento e sua maravilhosa vida iriam trazer a volta de
Allah a um mundo ateu; 2) Sua missão iria trazer consolo e SALVAÇÃO PARA TODOS OS QUE SE
ARREPENDESSEM. Isto, de um modo ou de outro, é o lado que se passa com todos os
mensageiros de Allah, e foi proeminentemente assim no caso do Mensageiro Mohammad. Mas
o ponto principal, aqui, é que os israelitas, para os quais Jesus foi enviado, para quem a
mensagem de Jesus era verdadeiramente um Evangelho de Misericórdia para um povo de
coração duro.
19ª Surata 35: “É inadmissível que Allah tenha tido um filho. Glorificado seja! Quando
decide uma coisa, basta-lhe dizer: Seja!, e é”.
Interpretação: Como um filho é um ato fisiológico, que depende das necessidades da
natureza animal do homem, Allah, o Altíssimo é independente de todas as necessidades e é
derrogatório (renega) atribuir-lhe tal ato. Isso constitui meramente uma relíquia das
superstições pagãs, antropomórficas e materialistas.
19ª Surata 88: “Afirmam: O Clemente teve um filho!”
19ª Surata 89: “Sem dúvida que hão proferido uma heresia”.
Interpretação: A crença em que Allah gerou um filho não é uma questão meramente
de palavras, ou de pensamento especulativo. É uma espantosa blasfêmia contra Allah. Isso
rebaixa Allah ao nível de um animal. Isso, combinado com a doutrina da expiação vicária, chega
às raias da negação da justiça de Allah e da responsbilidade pessoal do homem. É uma coisa
destrutiva, quanto à ordem moral e espiritual, e é condenada nos termos mais consistentes
possíveis.
19ª Surata 90: “Por isso, pouco faltou para que os céus se fundissem, a terra se
fendesse e as montanhas, desmoronassem”.
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19ª Surata 91: “Isso, por terem atribuído um filho ao Clemente”,
19ª Surata 92: “Quando é inadmissível que o Clemente houvesse tido um filho”.
21ª Surata 26: “E dizem: O Clemente teve um filho! Glorificado seja! Qual! São apenas
servos veneráveis, esses a quem chamam de filhos”.
Interpretação: Isto se refere tanto à superstição trinitária, dizendo que Allah gerou um
filho, como à superstição árabe de que os anjos eram as filhas de Allah.
25ª Surata 2: “O Qual possui o reino dos céus e da terra. Não teve filho algum, nem
tampouco teve parceiro algum no reinado. E criou todas as coisas, e deu-lhes a devida
proporção”.
39ª Surata 4: “Se Allah quisesse tomar um filho, tê-lo-ia eleito como Lhe aprouvesse,
dentre tudo quanto criou”.
Quando abordamos o ensino da Pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, à luz do Alcorão
Sagrado, temos que analisar várias facetas desse ensino: Seu nascimento, Sua mãe Maria, sua
identidade física-divina, Sua morte, as questões da Trindade e do pecado.
O nome do Senhor Jesus é citado 25 vezes no Alcorão, em árabe, ISSA. A questão
levantada é o que o Islam ensina com relação à Sua Pessoa, Natureza e Obra.
Os muçulmanos se esforçam em expressar publicamente sua crença de que Ele nasceu
de uma virgem e que pregava a verdade. A pessoa que deseja conhecer o verdadeiro Jesus
histórico não pode voltar-se para o Alcorão em busca de respostas, deve achar uma ponte ou
ligação a fim de evangelizar os muçulmanos. Dizem no Alcorão que “o evangelho foi
corrompido”.
Os muçulmanos creem que o Senhor Jesus Cristo tinha a mesma origem de Adão, Allah
O criou do barro. O Senhor Jesus foi um simples homem, e não o Filho do Deus Eterno. A
comparação com Adão é importante para o muçulmano. O nascimento de Jesus se assemelha
ao nascimento de Adão – criação sem necessidade de um pai. A grandeza de Jesus não
provinha do Seu caráter, mas da palavra de Allah “SÊ”. Ele era nada além de pó antes que Allah
O criasse, barro nas mãos do oleiro. Os muçulmanos creem no nascimento virginal de Jesus, no
entanto entendem que isso não é um sinal da natureza e poder de Cristo, mas um sinal da
onipotência e soberania de Allah. Ele pode e fará o que Lhe agrada.
Os milagres do Senhor Jesus foram feitos com a permissão de Allah. Seus atos não
eram para chamar atenção sobre si mesmo e seu caráter, mas, como outros mensageiros de
Allah, cumpriu suas tarefas designadas para dirigir as pessoas a Allah. O Senhor Jesus foi
enviado para confirmar o evangelho (INJIL) ordenava fé e obediência a Allah. Sempre que uma
doutrina entra em conflito com o Alcorão, deve ser rejeitada e vista como falácia e lenda. O
ministério de Jesus nunca poderá contradizer o milagre do Alcorão. Jesus simplesmente
trabalhava para prevenir a adoração falsa.
A natureza do Senhor Jesus não é de Deus. O Senhor Jesus é chamado (no Alcorão) IBN
MARYAM (filho de Maria), um título que aparece 23 vezes nas escrituras islâmicas para
ressaltar sua humanidade e mortalidade.
O Jesus islâmico é chamado AL MASIH (Messias), identificado como o “ungido”, nada
mais que isso. Messias, como o título Jesus, era um nome pessoal para alguém que tinha uma
missão definida.
O terceiro e mais importante título de Jesus no Alcorão é APÓSTOLO ou MENSAGEIRO
(RASUL), como um simples porta-voz de Allah, mas não de forma alguma conectado à natureza
de Allah. Jesus foi enviado especificamente para os judeus, da mesma forma que muitos outros
foram enviados para ir a outros grupos de pessoas. Como mensageiro, Jesus era um “profeta”,
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visto que Allah revelou-se por meio dele. No Alcorão Jesus é comparado a uma série de
predecessores humanos! Adão, o escolhido de Allah; Noé, o pregador de Allah; Abraão, o amigo
de Allah; Jesus, a Palavra de Allah; Mohammad, o apóstolo de Allah.
JESUS NÃO MORREU NA CRUZ
Os estudiosos muçulmanos tentam desmentir os evangelhos. Afirmam que os cristãos
não estavam presentes na crucificação. A Bíblia relata claramente que o apóstolo João, Maria
mãe de Jesus e outros seguidores estavam lá. As tradições muçulmanas oferecem inúmeras
explicações para o que aconteceu no dia da crucificação. As três mais populares são:
 Jesus estava escondido, enquanto um dos seus seguidores morreu em seu lugar;
 Allah fez Judas Iscariotes parecer-se com Jesus e tomar o seu lugar;
 Simão, de Cirene, substituiu Jesus antes da crucificação.
O Alcorão afirma que Jesus nasceu em paz e morrerá em paz. A visão muçulmana
encontrada no Alcorão é que Jesus não morreu, mas que Allah o elevou (RAFA’V) para si
mesmo. De acordo com o Islam, visto que Jesus, um ser humano como Adão, não morreu, seu
ministério não poderia estar completo. A tradição explica que ele aparecerá diante de todos no
julgamento final. Ele, nesse momento, lutará contra o anticristo, o destruirá, confessará o
Islam, matará todos os porcos, quebrará todas as cadeias e estabelecerá mil anos de retidão.
Alguns expandem esse conceito e explicam que Jesus morrerá subsequentemente e será
enterrado ao lado do profeta Mohammad.
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O ISLAM TEM INFLUÊNCIA NOS ATOS TERRORISTAS? Pr. João Flávio Martinez.
PARA COMPREENDER O ISLAM. Frithjof Schuon.
A ORIGEM DO ESTADO ISLÂMICO. Patrick Cockburn.
NAS SOMBRAS DO ESTADO ISLÂMICO. Sophie Kasiki.
MAOMÉ E A ASCENSÃO DO ISLAM. David Samuel Margoliouth.
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As Testemunhas de Jeová e o Ocultismo
Pr. João Flávio Martinez
Definição de Ocultismo
 Termo genérico que designa a série de teorias, práticas e rituais baseados em
conhecimentos secretos e na invocação de forças desconhecidas. Cunhado no século XIX pelo
francês Eliphas Lévi (Enciclopédia Barsa).
Definição das TJ de Ocultismo
 "O Dilúvio obrigou os anjos desobedientes a se desmaterializarem e, agora separados da
santa organização de Jeová, eles tornaram-se uma organização demoníaca invisível, sob o
comando de Satanás (Efésios 6.12). A fim de controlar a humanidade, eles usam espiritismo,
necromancia, astrologia e outros meios ocultos. Embora incapazes de assumir forma humana
novamente, eles frequentemente tomam posse de pessoas, animais e coisas inanimadas tais
como fetiches“ - Edição de 15/03/1984 da revista A Sentinela, pp. 28 e 29 (em inglês).
A Importância de Russell para as TJ
 Em essência, mostramos que a Sociedade é uma organização inteiramente religiosa; que os
membros aceitam a santa Bíblia, conforme explicada por Charles T. Russell... (Anuário das TJs
de 1976, pg. 106).
Russell e a Maçonaria
 No início do século 20, Russell proferiu um exótico discurso intitulado - "Quem Pode
Conhecer os Segredos de Deus?". No decorrer deste, ele declarou: "... porque desejo chamar
sua atenção para o fato de que o próprio Deus Todo-Poderoso é fundador de uma sociedade
secreta... Ao longo da Era do Evangelho tem existido uma Igreja externa de Deus e outra Igreja
verdadeira que estava oculta. O mundo já viu a Igreja externa, porém não a oculta... esta
magnífica sociedade secreta que o Senhor organizou...”.
Em Novembro de 1913, Russell proferiu outro discurso na sede maçônica de Pasadena California: "Estou muito contente em ter esta oportunidade particular de dizer umas palavras
sobre algumas coisas de comum acordo com nossos amigos maçons, pois estamos falando em
um edifício consagrado à Maçonaria, e porque, ademais, nós também somos maçons. Eu sou
um Franco-maçom livre e aceito... Eu creio que todos somos... Não vou falar nada contra a
maçonaria... De fato, alguns de meus melhores amigos são maçons e eu reconheço que há
certas verdades preciosas que são sustentadas em parte por nossos amigos maçons“ (Relatório
da Convenção de 1913).
Semelhanças Entre a Maçonaria e as TJs
 Ambas usam o nome Jeová (ou um termo equivalente), embora a Maçonaria não se refreie
de utilizar outros nomes.
 Ambas usam o termo 'Grande Arquiteto' (ou 'Projetista'), embora a Maçonaria dê mais
ênfase a este termo.
 Ambas crêem que um Deus cedeu poder a um deus menor.
 Ambas crêem em uma vida futura para a humanidade na terra - uma Idade Dourada (por
acaso, antigo nome da revista Despertai!).
 Ambas enfatizam a contínua revelação ('novas luzes').
Fonte: The Watchtower and the Masons ('A Torre de Vigia e os Maçons') de Fritz Springmeier.
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A Cruz Coroada

As duas primeiras gravuras foram obtidas de sites franco-maçônicos americanos tradicionais,
praticantes do assim chamado Rito de York (pois há também o rito 'escocês'). A terceira gravura
provém de uma loja maçônica italiana.
Examinemos agora duas fotos obtidas, respectivamente, do site oficial e de um CD dos antigos
'Estudantes da Bíblia', dos quais originaram-se as TJs:

A seguir, fornecemos o emblema maçônico de uma loja do Rito de York:

Como a Maçonaria é bem anterior ao nascimento de Russell, é lógico que ele copiou o símbolo
e o adaptou ao seu movimento religioso.

Púlpito da Grande Loja Maçônica do Rito de York - Pensilvânia (EUA).
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AINDA HOJE AS TJs USAM SÍMBOLOS MAÇÔNICOS

“As Profecias de Isaías” - Pg. 226

A Armadura dos 'Cavaleiros Templários'
Pg. 88 do Livro Proclamadores do Reino de Deus

No site dos Cavaleiros Templários (maçônicos) encontramos as seguintes figuras:

(http://www.korrnet.org/f&am/kt.htm)

O Disco Solar Alado
'O Mistério Consumado' traz na capa o Disco, elaborado por Clayton Woodworth - ninguém
menos que o editor da famosa revista Golden Age ('A Idade de Ouro'), predecessora da
mundialmente conhecida Despertai!.
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"AMORC" - ANTIGA E MÍSTICA ORDEM ROSA CRUZ

OS SELOS DA SOCIEDADE

SELOS DE ORDENS MAÇÔNICAS

Contatos Imediatos com o Mundo Espiritual
O Mistério Consumado, em suas páginas 144 e 256, trouxe as emocionantes palavras:
“Este verso (Revelação 8:3) mostra que, embora o Pastor Russell tenha transposto a cortina [ou
morrido], ele ainda está dirigindo cada aspecto do trabalho de colheita... Nós sustentamos que
ele supervisiona... o trabalho a ser feito”.
Perceba que o texto não faz uso de retórica. O autor não diz que o "ânimo", o "espírito
empreendedor" ou a "coragem" do falecido estavam entre os 'Estudantes da Bíblia' ou que
estes se entregavam ao seu ministério com o mesmo "zelo", "diligência" ou "à moda de seu
líder". Não, o comentário é feito no tempo presente e na terceira pessoa - 'ele' está, 'ele'
supervisiona. E não foi uma declaração isolada. No mesmo ano, a edição de 1 de novembro de
A Sentinela ratificaria esta crença:
“Então nosso querido Pastor, agora em glória [morto], está, sem dúvida alguma, manifestando
profundo interesse no trabalho de colheita, e Deus lhe permite exercitar uma forte influência em
razão disso”.
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Testemunhas de Jeová: A Torre
Ela é a própria marca registrada das Testemunhas de Jeová, pois consta de seu selo e
publicações até hoje, e faz parte de seu próprio nome como instituição oficial – Sociedade
Torre de Vigia. A entidade possui um logotipo em forma de torre, cabendo sanções civis sobre
aqueles que o utilizarem sem sua permissão. Trata-se de apenas mais um símbolo ‘decorativo’,
sem qualquer conexão com o paganismo? A resposta é, novamente, não! Os autores da
publicação Proclamadores do Reino de Deus reconhecem que o uso religioso da torre é muito
anterior a Russell: “A expressão Torre de Vigia não é exclusividade dos escritos de Russell nem
das Testemunhas de Jeová. George Storrs publicou um livro na década de 1850 intitulado The
Watchtower… (A Torre de Vigia). Esse nome foi também incorporado no título de vários
periódicos religiosos…” – Proclamadores do Reino de Deus, p. 48.
O autor citado nesta nota – George Storrs - foi amigo pessoal e colaborador do ‘pastor’ Russell,
tendo exercido grande influência sobre ele (conforme é admitido na mesma obra, em um
quadro da página 46). Também é digno de nota que Storrs tenha sido uma das figuras mais
importantes do Adventismo norte-americano, bem como adepto da Ordem Rosacruz. Embora
não sejam citadas, as publicações dos Rosacruzes e dos Maçons certamente estão entre os
‘periódicos religiosos’ mencionados pelo livro Proclamadores do Reino de Deus – fato que
facilmente poderia passar despercebido pelo leitor desta lacônica nota de rodapé.
Por exemplo, vejamos o que diz a obra Dicionário da Franco-Maçonaria (Daniel Ligou – 1987 –
página 1181, em espanhol): “Torre de Vigia – Símbolo próprio da franco-maçonaria de pedra
(torre redonda) e de madeira (torre quadrada ou poligonal)… A Torre representa a Palavra e
tem um significado especialmente radiante. A luz brota de maneira circular e em todos os
planos…”.
Curiosamente, o texto acima parece descrever com precisão o facho de luz que emana da torre
de vigia representada na capa da revista A Sentinela por cerca de 40 anos (de 1891 a 1391).
Castelos e torres medievais – juntamente com armaduras – também fazem parte dos símbolos
templários, conforme mostram algumas ilustrações, colhidas de sites ligados ao tema. É
importante lembrar que a Ordem Templária é considerada precursora da Maçonaria.
Observemos as figuras abaixo:

Vemos, à esquerda, a figura de um cavaleiro lendário em meio a uma paisagem sombria,
onírica, com um castelo medieval ao fundo (site dos cavaleiros templários); no centro, a capa
de A Sentinela de 15/07/1930, consistindo na gravura de uma torre medieval – também em um
cenário sombrio, com janelas em forma de cruz -, e à direita, um brasão franco-maçônico no
qual estão representadas diversas torres de vigia, em um padrão quase idêntico ao da capa da
revista. Mera coincidência?
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Observemos agora duas outras figuras:

À esquerda, o logotipo atual da Sociedade Torre de Vigia; à direita, as ruínas de um castelo
templário, na Itália. É possível, a esta altura, negar a grande similaridade entre certos símbolos
esotéricos (medievais e maçônicos) e aquele adotado pela organização central das
Testemunhas de Jeová e mantido (com algumas alterações) até hoje? Um passatempo bem
comum entre nós, o jogo de xadrez, também tem sua origem nos temas medievais: rei, rainha,
bispo, cavalo e, naturalmente, a torre. Nesse caso, de quem o ‘pastor’ Russell teria tomado
emprestados o símbolo e o nome ‘torre de vigia’ – dos Adventistas ou dos Maçons? Ele
aparentava ter intimidade com ambos.
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MÉTODOS APOLOGÉTICOS E SUA APLICABILIDADE
Pb. Paulo Cristiano
Nada Mais que Prolegômenos
A presente palestra é apenas uma introdução ao tema proposto. Ela não pretende esgotar o
assunto.
Por que Apologética?
Para que estudar Apologética? A Apologética tem alguma utilidade para a igreja evangélica? E
se tem qual seria?
Choque de Cosmovisões
A Apologética é necessária porque estamos em um choque de cosmovisões. Cosmovisão é o
modo de enxergar a realidade ao seu redor. Para isso temos diversas visões competidoras no
mercado das ideias, tais como: Ateísmo, Naturalismo, Secularismo, Materialismo, Politeísmo,
Cientificismo, Agnosticismo e Panteísmo.
Definindo Conceitos
Qual a diferença entre apologia e Apologética? Apologia é simplesmente a “defesa de” alguma
coisa. Por exemplo: apologia ao crime, às drogas etc., enquanto Apologética diz respeito à
religião, especificamente ao Cristianismo, é a ciência da apologia.
O que é um Método?
“O caminho a seguir para chegar à verdade nas ciências” (Cogito, Ergo Sum).
“Método Apologético é o conjunto de processos que os apologistas empregam, para defender a
veracidade da fé cristã, ante as visões de mundo competidoras com o Cristianismo”.
Antes porém... Um problema a Não Ser resolvido Aqui
“Enquanto há concordância entre os apologetas, quanto ao uso da apologética, há entretanto,
discordância quanto a qual método utilizar no debate”. Há diversos métodos: Clássico,
Evidencialista, Pressuposicionalista, Histórico, Racionalista, Místico, Verificacionalista e
Cumulativo.
A Estrutura do Método
Um método apologético precisa apresentar pelo menos quatro pontos fundamentais para ser
sustentável, forte e coerente:
1. Definição de pressupostos;
2. Um ponto de partida lógico;
3. Um ponto de contato com o descrente e;
4. Provas da verdade.
ATENÇÃO
Todo método apologético precisa responder e lidar com questões ligadas às áreas da:
1. Epistemologia;
2. Antropologia;
3. Hamartiologia e;
4. Graça Comum.
O Método Clássico
O método clássico é uma abordagem que começa empregando a teologia natural para
estabelecer o teísmo como a cosmovisão correta. Após a existência de Deus ter sido assim
demonstrada, o método clássico passa para uma apresentação das evidências históricas:
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Argumento Cosmológico
Argumento teleológico
Argumento Ontologógico
Argumento da Moral
O Método Evidencialista
Esse método é bastante eclético em seu uso das várias evidências positivas, e críticas negativas,
utilizando tanto argumentos filosóficos como históricos. Todavia, ele tende a se focar
primariamente na legitimidade de acumular vários argumentos históricos, e outros indutivos,
em favor da verdade do Cristianismo.
O Método Pressuposicionalista
O apologista deve simplesmente pressupor a verdade do Cristianismo, como o ponto de partida
apropriado na Apologética. Aqui a revelação cristã nas Escrituras é o quadro através do qual
toda a experiência é interpretada e toda a verdade é conhecida.

Um Estudo de Caso Em Atos 17
Apologética Paulina
1º) Com os rabinos judeus Paulo usava a Apologética pressuposicionalista e evidencialista (Atos
17.1,3,17 – 28.23)
2º) Com os crentes usava a Apologética experimental (I Co. 15.5-8).
3º) Com os filósofos gregos usavam a Apologética clássica (filosófica) At. 17.18-34.
Criou uma ponte dialética em sua oratória v. 23-24 (o deus dos filósofos)
Paulo usou argumentos: cosmológico v. 24; teleológico v.28.
Epicureus
Doutrina central: O prazer é o maior bem. Acreditavam na ataraxia e aponia, não há vida após a
morte, eram deístas, acreditavam na abiogênese.
"Enquanto somos, a morte não existe, e quando ela passa a existir, nós deixamos de ser“
(Epícuro).
Estóicos
Doutrina central: O segredo de uma vida aprazível exigia que os estóicos eliminassem toda
emoção de suas vidas (apatia) e aceitassem todo destino enviado em seus caminhos
(fatalismo).
Paulo citou os estóicos Epimênides de Creta e Arato v. 28 (obra Diosemia - cf. Tito 1.12).
Frase de Epimênides
“Modelaram um túmulo para ti, ó santo e elevado,
Os Cretenses, sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos!
Porém Tu não estás morto; para sempre te erguestes e vives, pois em Ti vivemos, e nos
movemos, e existimos”.
Conclusão
Os métodos apologéticos são ferramentas que ajudam o cristão não apenas contra as heresias
de dentro e de fora da igreja. É uma ferramenta de pré-evangelização: antes, durante e até
depois da mesma. Assim como cada situação exige uma ferramenta de trabalho, também os
métodos apologéticos, dependendo da crítica recebida, assim o exige.
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A BRUXARIA COMO MEIO DE CURA HOJE – TERAPIA ALTERNATIVA
Pr. Joaquim de Andrade

INTRODUÇÃO
Foi se o tempo em que as pessoas achavam que as terapias alternativas eram “coisas de outro
mundo”, crenças supersticiosas, ou que eram mais crenças do que realmente terapias
complementares com efeitos comprovados.
Devido aos resultados já obtidos através dos tratamentos naturais, hoje a medicina alternativa
já é vista como um “complemento” eficaz na promoção da saúde e da qualidade de vida.
Nossa geração assistiu a mais revoluções científicas, tecnológicas e sociais do que todas as
gerações anteriores. Com essa experiência de vida, fico pensando como será o futuro dos
nossos netos.
Hoje vivemos num mundo onde as pessoas desconfiam dos cientistas e se entregam às
crendices e superstições. Um mundo de violência, injustiça e desencanto, que abre espaço para
a exploração do desespero da população.
A caminhada do homem na Lua, as fotos dos planetas distantes, como Marte, os
computadores, a televisão direta dos satélites, as vacinas que eliminaram da face da Terra a
varíola e a poliomielite, os remédios desenhados em computadores que curam o câncer
quando detectado a tempo, os transplantes de coração e rins, a biotecnologia gerando plantas
mais resistentes e mais produtivas. E, apesar disso, o que colhemos? Uma geração de crédulos
sem capacidade crítica.
Até mesmo pessoas que seguiram carreira técnico-científica não entendem a racionalidade da
ciência. Consomem toneladas de pseudomedicamentos sem nenhum efeito positivo para o
organismo. Engolem comprimidos de vitaminas que serão eliminadas na urina. Consomem
extratos de plantas com substâncias tóxicas e abandonam o tratamento médico. Há os que
untam o rosto com colágeno - geleia de mocotó - e ovos ou aqueles que estão bebendo urina
quentinha e acham que estão rejuvenescendo.
1 – O QUE SÃO AS TERAPIAS ALTERNATIVAS?
Diferente da nossa medicina convencional (alopática), a medicina alternativa não vê a doença e sim o
doente. Podemos simplificar isto, dizendo que na medicina alternativa o indivíduo é analisado como
um ser completo e o tratamento é indicado para agir nas causas das doenças e não apenas em seus
sintomas.
São práticas terapêuticas não utilizadas na medicina tradicional ou na psicologia científica. Apesar de
haver algumas execeções, a grande maioria das terapias alternativas seria melhor definida como
segue: práticas terapêuticas não comprovadas cientificamente.
MODALIDADES E FORMAS DE ACESSO
As terapias alternativas possuem princípios de ação catalogados por seus organizadores e
teóricos, e incluem diferentes formas de acesso. Para efeitos didáticos, quanto à forma deste
acesso pode-se diferenciá-las em:
a) Terapias que adotam o uso interno de substâncias de origem vegetal, animal ou mineral, que
podem ser concentradas (Ayurveda, Fitoterapia), diluídas (Homeopatia, Florais e
Aromaterapia), ou que utilizam meios físicos (Hidrocólonterapia, Ayurveda, Acupuntura,
Moxabustão e Quiropraxia).
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b) Terapias que adotam o uso externo de substâncias de origem vegetal, animal ou mineral
(Ayurveda, Cristaloterapia e Hidroterapia);
c) Terapias que não utilizam substâncias (Cromoterapia, Reiki e Calatonia).
Os codificadores e estudiosos das terapias alternativas muitas vezes buscam explicações para a
ação curativa na Física Moderna, embora em quase todos os casos o efeito da vontade pareça
ser o fator mais relevante. A Psicologia Junguiana também pode contribuir para a compreensão
dos mecanismos de cura despertados pelas terapias alternativas, especialmente no que tange
ao estudo dos rituais e seus efeitos.
São consideradas, entre outras, práticas de medicina alternativa:
IRIDOLOGIA - O que é
Os praticantes da técnica afirmam que podem oferecer um diagnóstico físico, psicológico e
emocional a partir da análise da íris.
NATUROPATIA - O que é
Motivada pelos ideais de “volta à natureza”, originou-se no século 19 como um fenômeno
emocional e espiritual para melhorar a saúde geral do corpo. Prega, dentre outras coisas, que
alimentos crus são mais bem aproveitados pelo organismo.
ORTOMOLECULAR - O que é
Técnica criada por Linus Pauling, Nobel de Química e da Paz, que emprega o uso de vitaminas,
aminoácidos e minerais em quantidades superiores àquelas capazes de serem absorvidas pelo
corpo. O diagnóstico é feito a partir da análise de um fio de cabelo.
REFLEXOLOGIA - O que é
Propõe que todos os órgãos internos do corpo têm pontos de reflexo no pé, na orelha, no nariz
e em outras partes. Acredita que a manipulação desses pontos pode melhorar o fluxo de
energia e, portanto, curar sintomas em certos órgãos.
REIKI - O que é
Rei significa “universal” e Ki “energia”. Reiki, portanto, é a energia do universo que poderia ser
transmitida ao paciente por meio da imposição de mãos do praticante. A terapia vê a doença
como um desequilíbrio energético do corpo.
RADIESTESIA - O que é
Baseia-se nas vibrações do universo, do ambiente e dos seres vivos. Sua prática mais difundida
prevê uma sessão de perguntas e respostas a um pêndulo de metal que leva ao diagnóstico de
doenças.
SHIATSU - O que é
Atua nos mesmos pontos que a acupuntura, usando apenas a pressão dos dedos.
URINOTERAPIA - O que é
Propõe a manipulação da urina do próprio indivíduo para curar diversas doenças. Tem origem,
possivelmente, em rituais hindus criados há 4 mil anos.
OUTRAS
 Acupuntura
 Aromaterapia
 Arte terapia
 Auriculoterapia
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Ayurveda
Biodança
Cromoterapia
Fitoterapia
Florais de Bach
Homeopatia
Magnetoterapia
Medicina natural
Musicoterapia
Quiropraxia
Reflexoterapia
Tratamento espiritual

TERAPIAS ALTERNATIVAS FUNCIONAM?
A resposta a essa pergunta não é simples. As terapias alternativas não funcionam, mas fazer uso delas
promove, sim, mudanças positivas. Essa resposta não é paradoxal; precisa ser analisada em duas
etapas. Primeiro, a parte em que diz que elas não funcionam e, em seguida, a parte em que diz que
elas produzem mudanças positivas.
TRATAMENTOS ALTERNATIVOS RECONHECIDOS
Alguns tratamentos são plenamente reconhecidos pelos órgãos governamentais de saúde. Outros,
portanto, ainda estão sendo pesquisados. A AMHB (Associação Médica Homeopática Brasileira)
lançou um informativo sobre a aceitação e o uso do público brasileiro dos tratamentos alternativos. O
mesmo documento alerta quanto à carência de profissionais formados nessa área. Alguns dos
tratamentos alternativos reconhecidos são: a homeopatia, a fitoterapia, a naturopatia, a quiropatia e
a acupuntura. Contudo, verificamos que existe a tendência para a administração holística de tais
tratamentos. É neste ponto que esbarramos com conceitos que nós, os cristãos, não aceitamos.
OS EQUÍVOCOS SOBRE A MEDICINA ALTERNATIVA
Eu acredito que será útil neste momento mencionar os muitos equívocos que as pessoas cometem a
respeito da holística ou das práticas de medicina alternativa.
• É Apenas o Senso Comum, Unificado Em Um Sistema De Cuidados Médicos Alternativos
• É Apenas o Uso Sábio das Propriedades Naturais de Cura
• Outro equívoco é o argumento de que desde que a dieta é uma importante parte da saúde em
geral, a dieta deve ser a resposta completa para a saúde.
• Desde que a Medicina Alternativa Pode Ajudar com Alguns Problemas, Ela Pode Curar Todas as
Doenças
• Você Pode “Comer o Peixe e Cuspir as Espinhas”
• Outro equívoco é o argumento de que, já que o profissional da medicina alternativa parece
realmente interessado em cuidar de mim, ele não vai me conduzir ao erro.
• Um equívoco semelhante é o argumento de que as práticas da medicina alternativa “não podem
ferir”.
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• Outro equívoco é o argumento de que é a vontade de Deus que sejamos sempre saudáveis e que,
se seguirmos um plano natural inteligente, não vamos nunca ficar doentes.
• Ninguém precisa ser um grande estudioso da Bíblia para refutar isto.
• Um equívoco semelhante é a ideia de que o corpo é capaz de se curar sozinho de qualquer
problema ou doença, se lhe é fornecido dieta e meio ambiente adequados.
• Outro equívoco é o argumento de que a Bíblia define a dieta saudável ideal. George Malkmus
tem a sua “Dieta Aleluia”.
• Outro equívoco é o argumento de que se uma prática alternativa de saúde é utilizada de forma
sincera por um crente, através de uma “perspectiva Cristã”, está tudo bem.
• Outro equívoco é o argumento de que, se um produto ou plano de tratamento é acompanhado
de testemunhos favoráveis e surpreendentes, deve ser bom.
• Outro equívoco é o argumento de que se uma prática alternativa de saúde ajuda uma pessoa
poderá ajudar toda e qualquer pessoa.
É importante compreender que, mesmo que um certo tratamento seja realmente eficaz para uma
determinada pessoa, não significa que ele será eficaz em todos os outros. É verdade que um
multivitamínico resolveu meu problema com resfriados frequentes, mas isso não significa que as
multivitaminas são um remédio eficaz para todos os tipos de resfriados.
• Outro equívoco é o argumento de que se é natural, deve ser bom.
• Um equívoco semelhante é o argumento de que apenas as coisas que são “naturais” no campo da
alimentação e dos cuidados com saúde são apropriadas.
POR QUE AS TERAPIAS ALTERNATIVAS SÃO PERIGOSAS?
Porque os indivíduos que confiam nelas não se curam de fato, e podem não procurar um profissional
especializado que ajudaria em seus problemas. Apesar de haver o efeito placebo, ele se limita a
produzir uma redução da ansiedade e da dor; pode melhorar o funcionamento do sistema
imunológico, no entanto, não cura doenças físicas ou psicológicas, como depressão ou síndrome do
pânico.

CONCLUSÃO
Nós estamos proibidos de adotar os caminhos dos gentios (Jeremias 10.2). Coisas associadas
com a idolatria e as trevas pagãs são demoníacas, e a Bíblia nos proíbe de participar destas
coisas (I Coríntios 10.19-21). A Palavra de Deus adverte: “E não comuniqueis com as obras
infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as” (Efésios 5.11).
A investigação dos reinos secretos ou ocultistas é proibida. Essa é a própria essência da
adivinhação e da magia. Ver Levítico 19.31 e Deuteronômio 18.10-12.
Assim como para a alimentação, não há nenhuma dieta bíblica que seja necessária para o povo
de Deus nos dias de hoje, como havia antes no Antigo Testamento. Paulo advertiu que o
vegetarianismo como prática legalista é uma doutrina de demônios, e ele ensinou que todas as
coisas são boas para se comer, se recebido com ações de graças (I Timóteo 4:1-5). Para o
cristão, a dieta é uma questão de saúde e preferência pessoal, não uma questão de doutrina
bíblica.
Devemos tomar cuidado com uma ênfase exagerada na dieta. Isto pode se tornar uma idolatria.
A Bíblia nos ensina a colocarmos nosso foco no que é espiritual ao invés daquilo que é físico.
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“Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa,
tendo a promessa da vida presente e da que há de vir” (I Timóteo 4.8).
Nós não vivemos no paraíso. Vivemos em um mundo amaldiçoado e em um corpo de morte
(Rm. 8.22-23; 7.24). A vida é curta e isso é mais importante, e não importa que tipo de dieta
você adote, você terá muitos problemas e doenças e, eventualmente, morrerá.
A Bíblia diz que devemos morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo e por amor do Seu
evangelho (Mc. 8.35). A Grande Comissão de Cristo nos instrui a irmos por todo o mundo e
pregarmos o evangelho (Mt. 28.18-20; Mc. 16.15; At. 1.8).
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A NOVA REFORMA APOSTÓLICA
Pb. Samuel Marques

Introdução
É espantoso ver hoje em dia inúmeras igrejas evangélicas criando modismos, novidades.
Algo que chama a atenção, e preocupa demais nesses tempos modernos, é a tal Nova Reforma
Apostólica, Apostolado Moderno, ou Restauração Apostólica. Ou seja, a moda agora é ser
apostólico! Nesse movimento tudo é apostólico! A unção é apostólica! Os eventos são
apostólicos! As músicas são apostólicas! O culto é apostólico, o louvor é apostólico, as ofertas
são apostólicas, tudo absolutamente tudo é apostólico.
Um grande número de líderes, nestes últimos tempos, têm se intitulado como apóstolos.
Os que seguem esta linha de raciocínio afirmam que a restauração dos apóstolos é uma das
últimas coisas a serem feitas pelo Senhor antes de sua vinda. Advogam a perpetuidade do
ministério apostólico e dizem ainda que o livro de Atos dos Apóstolos continua a ser escrito por
santos homens de Deus que através de sua unção apostólica agem em nome do Senhor.
Diante disso, surge-nos certas questões inquietantes: Há apoio na Bíblia Sagrada para
que as igrejas atuais denominem seus líderes de apóstolos? Nos dias em que estamos
vivendo, existem apóstolos? Se uma pessoa não acreditar que haja apóstolos hodiernamente
estará invalidando a atualidade dos Dons do Espírito Santo? Estará essa pessoa negando o
padrão neotestamentário de vida e organização eclesiástica?
Para responder satisfatoriamente a estas questões, devemos, primeiramente, examinar o
conceito bíblico do apostolado, sua função, responsabilidade, e qualificações necessárias.

O Significado da Palavra “Apóstolo”
Basicamente, há dois sentidos para o termo “apóstolo”. Em linhas gerais, esta palavra se
refere a todo ser humano que seja um enviado ou emissário de Deus, por intermédio da Igreja,
com o objetivo de desempenhar uma tarefa específica, podendo ser um trabalho como líder,
mas não necessariamente. Exemplo disso é o caso de Epafrodito, que em Filipenses 2.25 é
chamado vosso enviado [apóstolo]. Está em foco, nesse sentido, a autoridade de quem envia e
a responsabilidade de quem é enviado. Portanto, trata-se essencialmente de alguém que é
enviado numa missão específica, na qual age com total autoridade em favor daquele que o
enviou, e a quem presta contas de sua atividade.
Dois termos são usados no Novo Testamento grego que destacam esse significado, são
eles: o substantivo ἀπόστολος (apóstolo) e o verbo ἀποστέλλω (enviar). Destarte, a pessoa que
é enviada através de uma igreja com a finalidade de realizar um trabalho missionário, é, sem
problema algum, um apóstolo. Esse é o sentido mais amplo do termo.
Todavia, a ocorrência maior do termo no Novo Testamento está no seu sentido mais
técnico e restrito, indicando apenas os membros do colégio apostólico estabelecido por Jesus,
isto é, os doze apóstolos.
Sendo que não há divergência quanto ao sentido mais amplo da palavra, ou seja, que
toda a pessoa que é enviada a uma missão, sendo esta pessoa um oficial da igreja ou mesmo
um leigo, pode ser chamada naturalmente de “apóstolo”, destacaremos então o sentido mais
técnico da palavra, isto é, o ofício do apostolado, que muitos advogam possuir atualmente em
pleno século XXI.
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Função e Responsabilidade / Em que consistia o ministério apostólico?
O ministério apostólico desenvolvia-se em viagens missionárias, nas quais os apóstolos
anunciavam o Evangelho e fundavam igrejas, demonstrando por meio de sinais a Palavra de
Jesus Cristo, testemunhando daquilo que vivenciaram na presença de Jesus, ganhando almas e
resgatando vidas para Deus. Aonde eles chegavam eram considerados como enviados de Cristo,
tendo autoridade concedida pelo próprio Senhor Jesus, e essa autoridade era aceita por todos
os cristãos de todos os lugares.
Seus escritos foram recebidos por todas as igrejas como Palavra de Deus e autoridade
máxima em matéria de fé e prática, formando o que conhecemos como o cânon do Novo
Testamento, e esse fato é de suma importância para a compreensão do apostolado.

As Qualificações Necessárias para o Apostolado
Os apóstolos eram pessoas que foram consagradas diretamente por Jesus para pregar o
Evangelho e estabelecer a igreja (Mt. 10.1-2; At. 1.26); pessoas estas que haviam
testemunhado Suas obras e ensinamentos e haviam visto pessoalmente o Cristo ressuscitado
(Mc. 3.13-14; Lc. 6.12-16; At. 1.2-3,21,22; cf. 4.33; At. 9; 1Co. 9.1; 15.7-8). Paulo, que se
considerava o menor por ser o último dos apóstolos, viu a Jesus na estrada de Damasco (At.
9.1-9; 26.15-18).
Com base nisso perguntamos: Os tais que se intitulam apóstolos viram Jesus
ressuscitado? Jesus apareceu a esses homens pessoalmente e os comissionou como apóstolos
da mesma maneira que fez com Paulo e os demais? Como entender a declaração paulina em
1 Coríntios 15.8?
A declaração de Paulo é que Jesus, depois de ressurreto, apareceu a várias pessoas, e
"afinal, depois de todos" apareceu também a ele. A expressão grega eschaton de pantwn – por
último de todos – utilizada por Paulo, aqui indica que Cristo lhe apareceu ressurreto pela última
vez, isto é, esta foi a última aparição do Senhor Jesus depois de ressuscitado. Se a condição
para ser apóstolo era ter visto Jesus ressurreto, conforme Pedro declarou (At. 1.22; veja
também 1Co. 9.1), então Paulo foi o último apóstolo.
Outra questão se levanta: Os apóstolos modernos, de fato, são os fundadores e
respectivos presidentes das igrejas que fundam. Mas como é que conciliam essa questão com o
fato de que os apóstolos de Cristo não se tornaram donos, presidentes, chefes e proprietários
das igrejas locais que eles fundaram? Eles eram apóstolos da Igreja de Cristo, da igreja
universal, e não de igrejas locais. A autoridade deles era reconhecida por todos os cristãos de
todos os lugares. Aonde eles chegavam eram recebidos como emissários de Cristo, com
autoridade designada por ele. Perguntamos, então: quem reconhece a autoridade destes
indivíduos como apóstolos? As igrejas cristãs do Brasil ou somente as suas respectivas igrejas
que fundaram? Seus escritos, seus sermões - eles são recebidos como Palavra infalível e
autoritativa da parte de Deus em todas as igrejas cristãs ou somente na sua igreja local?
É notório que na história da igreja não se tem conhecimento de esforços para selecionar
novos apóstolos para suceder àqueles que morreram. Com o passar do tempo, as exigências
para que alguém se qualificasse ao apostolado já não poderiam se cumprir.

O Alicerce Vulnerável
Os defensores do apostolado moderno procuram justificar o uso do tal ministério
apostólico nos dias de hoje apoiando-se em Efésios 4.11. Trata-se, na verdade, de uma
interpretação equivocada desta passagem bíblica que diz: “E Ele mesmo concedeu uns para
apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres”.
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A Devida Resposta
Analisando o capítulo 2 da Epístola aos Efésios é possível compreender que não existe
mais este ministério. Efésios 2.19-20 diz:
“Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da
família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo,
Cristo Jesus, a pedra angular”.
A Bíblia afirma explicitamente que o Senhor Jesus Cristo é a pedra angular, sendo os
apóstolos e profetas aqueles que colocaram os fundamentos. As paredes deste edifício são
construídas pelos evangelistas, pastores e mestres. Os membros que formam a igreja estão
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Uma vez que o alicerce está
pronto, ele não é jamais construído novamente. Constrói-se sobre ele.
A Bíblia demonstra claramente que o trabalho dos apóstolos e dos profetas, em relação à
sua natureza, foi um trabalho de base. Portanto, torna-se totalmente equivocado querer aplicar
o termo “apóstolo” para líderes de igrejas nos dias atuais.

Conclusão
A evidência bíblica não dá margem para que haja apóstolos após o primeiro século. Como
consequência, certamente NÃO HÁ APÓSTOLOS NOS DIAS DE HOJE. Os apóstolos eram um
grupo seleto de testemunhas oculares de Jesus ressurreto, comissionados pelo próprio Jesus.
Impossível aceitar o movimento apostólico dos nossos dias, pois os "apóstolos" modernos
não viram Jesus ressuscitado, não foram designados pessoalmente pelo próprio Jesus. A
conclusão óbvia é que tais pessoas declaram-se apóstolos, mas na verdade nunca o foram e
jamais o serão (2Co. 11.13; Ap. 2.2). É um cargo, um ofício, tão sério e fundamental, que ver
pessoas usando esse título nos dias de hoje causa um grande desconforto, uma profunda
perplexidade e tristeza inominável.
O ministério apostólico na vida de uma pessoa se confirma através de suas obras em prol
do Evangelho. O apóstolo, biblicamente falando, deve ser um desbravador, uma pessoa que
arrisca até mesmo a vida para levar a mensagem do Evangelho, que abre trabalhos, implanta
igrejas e ganha almas para Jesus pregando a Sã Doutrina (1Co. 9.2).
Infelizmente não é o que vemos por parte dos ditos "apóstolos" da atualidade, pois não
se dirigem a locais onde o Evangelho não chegou, pelo contrário, ficam em grandes centros, e
às vezes "pescando em aquário", tirando membros de outras igrejas às custas de críticas e
acusações, postura que não condiz com a de um verdadeiro apóstolo (Rm. 15.15-21).
ESTA RESTAURAÇÃO APOSTÓLICA NÃO ENCONTRA SUBSÍDIO BÍBLICO OU HISTÓRICO,
portanto, levando em conta este contexto, e considerando principalmente que Paulo foi o
último apóstolo, conclui-se que NÃO EXISTEM APÓSTOLOS EM NOSSOS DIAS.
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ELLEN WHITE E A FALSA PROFECIA SOBRE A VOLTA DE JESUS EM 1856
Pb. Paulo Cristiano

ELLEN WHITE A PROFETISA QUE FALHOU
Analisando a falsa profecia sobre a volta de Jesus em 1856
Pb. Paulo Cristiano
Quem foi Ellen G. White e o que ela representa para os adventistas?
Ellen White foi co-fundadora da Igreja Adventista e é sua atual profetisa. Mas ela representa
mais que isso. É aclamada como a “Mensageira do Senhor” e seus escritos são considerados
inspirados como a Bíblia.
Ellen White e seus fracassos proféticos
A senhora White tem em seu currículo de profetisa inúmeras predições que não deram certo,
inserindo-se assim na galeria dos falsos profetas. Por exemplo, ela profetizou que havia ouvido
o dia e a hora da volta de Jesus, mas depois disse ter esquecido. (Primeiros Escritos, p. 15).
A Previsão de 1856
Em 1856 Ellen White teria tido uma visão na qual lhe foi mostrado o destino das pessoas
presentes na Assembleia realizada em 27 de maio em Battle Creek.
Ela afirmou especificamente que alguns deles iriam ser comidos pelos vermes, outros iriam
sofrer as sete últimas pragas, e alguns estariam vivos quando Jesus voltasse.
1º - A falsa profecia sobre a trasladação do grupo presente na Assembleia realizada em 27
maio de 1856, em Battle Creek.
A profecia: “Foi-me mostrado o grupo presente à assembleia. Disse o anjo: ‘alguns servirão de
alimento para os vermes, alguns estarão sujeitos às sete últimas pragas, outros estarão vivos e
permanecerão sobre a Terra para serem trasladados na vinda de Jesus” (Testemunhos Para a
Igreja, vol. 1, p. 131 e 132).
A justificativa de Leandro Quadros:
Respondendo às críticas do pastor Natanael Rinaldi, ele comenta: “Ele peca em ignorar que
existem profecias condicionais e incondicionais. Não há nada de fanatismo em defender esse
conceito – basta estudar a Bíblia. Se Ellen White errou, então o personagem bíblico Jonas
também foi um falso profeta, pois ele afirmou categoricamente que em 40 dias Nínive seria
destruída. E isso não ocorreu! Será que Deus falhou?”
Existe profecia condicional?
J.D. Pentecost, estudioso das profecias bíblicas, arremata a questão dizendo: “Podemos então
concluir que, embora a profecia que depende da atividade humana possa ser condicional, o que
depende de Deus não pode ser condicional, a menos que as condições sejam nitidamente declaradas. Profecias baseadas em alianças imutáveis não podem admitir a inserção de nenhuma
condição. Desse modo, não há justificativa para supor quaisquer condições para o cumprimento
da profecia.”(J. Dwight Pentecost. Manual de Escatologia. São Paulo: Ed. Vida, 2006, p. 77).
A volta de Jesus é baseada em uma aliança imutável?
A volta de Jesus é uma dessas profecias baseadas em uma aliança imutável (Nova Aliança) que
não depende da vontade humana para se cumprir: “E quando eu for, e vos preparar lugar,
virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também”
(Jo. 14.3).
Analisando o caso de Jonas e o princípio condicional em Jeremias 18.7-10
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Para legitimar a fala de Ellen White é citado Jeremias 18.7-10 como justificativa da falsa
profecia. Em Jonas não foi uma profecia incondicional que mudou para condicional pelo efeito
do arrependimento dos ninivitas. Ela era condicional desde o início. Tanto Jonas quanto os
ninivitas a entenderam assim, por isso o prazo de 40 dias dado por Deus para o
arrependimento. Se fosse uma profecia incondicional, Deus teria destruído Nínive
imediatamente como fez com Sodoma e Gomorra, e não teria dado um prazo tão extenso para
as pessoas se arrependerem.
O princípio da condicionalidade em Jeremias 18.7-10
A expressão: “No momento em que eu falar...” reflete o propósito da profecia: suscitar conserto
por meio do arrependimento simultâneo à pregação da Palavra. Jeremias nos dá um princípio
para a profecia condicional: ela é definida, objetiva, clara e possui um público-alvo certo (Jr.
26.12-13), geralmente para a nação ou seu representante - o rei. A história de Jonas é o
princípio de Jeremias colocado em prática. Tanto as de Jeremias quanto de Jonas são profecias
de juízos para arrependimento para toda a nação. A causa já tem apelação imediata ao efeito.
Os adventistas da época interpretaram a profecia como condicional?
Uma das listas foi organizada em 1910 pela senhora Evelyn Lewis-Reavis, que esteve presente
naquela conferência para saber quem seria trasladado. Na ocasião só restavam 27 dos 67
presentes na reunião (Cleveland, 2000 apud Batista, p. 96, 2011).
É curioso saber que em 1935 foi feita uma pesquisa entre líderes adventistas para saber quais
eram as “críticas feitas a Ellen White *que+ na época pareciam mais importantes”. O documento
prossegue dizendo que “quase todos eles queriam respostas para a acusação de que alguns de
seus primeiros escritos haviam sido ‘tirados de circulação’ e também quase o mesmo número
estava preocupado com a predição de 1856, de que alguns dos que estavam vivos na ocasião
seriam transladados.” (A Verdade sobre “The White Lie”, p. 29).
Há algum indício no contexto do livro que aponta para a condicionalidade da profecia?
A profecia de EGW tinha data, local e público específicos, não era condicional coisa nenhuma.
No contexto em que se encontra a falsa profecia de EGW não há uma só cláusula de
condicionamento. O problema contextual ali girava em torno das implicações de EGW com
vestimentas. Ela estava preocupada e irada por causa da “moda” secular que os adventistas
estavam usando.
Analisando a “profecia” – uma crítica interna
1) “Alguns servirão de alimento para os vermes”
A Justificativa
“...durante anos, os pioneiros mantiveram uma lista dos que estavam presentes na conferência.
Por outro lado, reconhecendo o caráter condicional da profecia, Ellen G. White desestimulou o
procedimento. De fato, devido à condicionalidade do evento, todos os que estiveram presentes
na conferência se tornaram “comida para vermes” (Stencel, Renato – org. Espírito de Profecia:
orientações para a Igreja Remanescente).
Stencel diz que “comida ou alimento para vermes” diz respeito à morte de todos. Sendo assim,
todos morreram ou foram simbolicamente “comidos por vermes”, cumprindo a profecia. Só
tem um problema com esse argumento: o anjo usou a expressão “alguns” e não “todos”. A
pergunta persiste: quem daquela reunião foi comido por vermes como vaticinou a profecia?
NINGUÉM!
O que diz o Contexto?
O contexto parece indicar morte por enfermidade. Vejamos:
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“Vi-os adornando seu pobre corpo mortal, que há de ser tocado em qualquer momento pelo
dedo de Deus e prostrado sobre o leito de dor. Oh! então, ao aproximar-se seu último momento
mortal, angústia lhes oprime o corpo, e a grande pergunta será: ‘Estou preparado para morrer,
comparecer diante de Deus no juízo, e subsistir na grande revista?’” (ibidem – grifo nosso).
A condicionalidade como desculpa para o fracasso
“...A verdade é que o tempo se tem prolongado além do que esperávamos nos primeiros dias
desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão breve como esperávamos. Falhou, porém, a
Palavra de Deus? Absolutamente! Cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são
igualmente condicionais [...]. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo
por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel..." (Carta 184, 1901,
citada em Evangelismo, p. 695 e 696).
Padronização
“É assim claro que Deus pretendia dar fim à história deste mundo muito depressa, depois de
1844. As predições na visão de 1856 eram parte das intenções de Deus, as quais dependiam da
correspondência dos homens à vontade de Deus, e assim ele foi forçado a retardar seus planos.
O fracasso não deve ser lançado à conta de Deus, pois suas promessas e ameaças são
igualmente condicionais” (Rebok, 1998, p. 82).
2) “Alguns estarão sujeitos às sete últimas pragas”. Alguns ali receberam as sete últimas
pragas, conforme vaticinou o anjo? Para não termos dúvidas de que EGW ou seu anjo estava se
referindo aos eventos finais da volta literal de Jesus, é só verificar em qual contexto EGW
coloca as “pragas” (Ap. 15.8). No livro “O Grande Conflito”, capítulo 38, intitulado “O último
convite divino”, pp. 527-569 (versão e-book), EGW contextualiza as pragas com os
acontecimentos da vinda de Cristo.
3) “Outros estarão vivos e permanecerão sobre a Terra para serem trasladados na vinda de
Jesus”
A última sentença é o clímax de toda a “profecia”. Ela diz categoricamente que “outros estarão
vivos e permanecerão”. São declarações contundentes com alto grau de certeza.
Nossa pergunta é: alguns ali permaneceram até a volta de Jesus como asseverou o anjo? Claro
que não, todos MORRERAM!
A Justificativa
...durante anos, os pioneiros mantiveram uma lista dos que estavam presentes na conferência.
Por outro lado, reconhecendo o caráter condicional da profecia, Ellen G. White desestimulou o
procedimento. De fato, devido à condicionalidade do evento, todos os que estiveram presentes
na conferência se tornaram “comida para vermes” (Stencel, Renato – org. Espírito de Profecia:
orientações para a Igreja Remanescente)
Problemas Insuperáveis
1) Se a desculpa para o não cumprimento da volta de Jesus foi a falta de arrependimento
daquele punhadinho de pessoas presentes na conferência de 1856, então a falta de punição
com pragas e mortes por vermes das outras foram seus arrependimentos? Como fica, senhor
Quadros: umas se arrependeram e outras não? Explique-se, por favor! Isso não é conveniência
pura e simples?
2) EGW faz um evento cósmico como a volta de Cristo depender de um punhadinho de pessoas
em uma região isolada dos EUA. Como o senhor explica isso?
3) A Bíblia nos diz que nem os anjos do céu sabem da volta de Jesus (Mt. 24.36), mas como o
anjo de EGW sabia? É um anjo com privilégios especiais?
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4) Já que a profecia não se cumpriu, quem mentiu na ocasião: Deus, o anjo ou EGW?
5) Por que as desculpas dadas pelos adventistas, para tapar essa e outras falsas profecias de
EGW, são parecidas com as desculpas que outras seitas dão para justificar suas falsas profecias,
notadamente Testemunhas de Jeová e Mórmons?
6) As profecias condicionais encontradas nos profetas, com raríssimas exceções, diziam respeito
a nações inteiras e a autoridades políticas, bem diferentes da particularidade que vimos na
profecia de EGW.
Há um Padrão de Dissonância Cognitiva
É evidente que sim. Existe certo padrão de ajustamento no processo da dissonância cognitiva,
para amenizar a dor e a frustração com as falhas dos falsos profetas das seitas, tais como:
1) A culpa pela falsa profecia nunca é admitida, já que admiti-la seria o mesmo que confessar
que o profeta falhou. Portanto, outras explicações precisam ser dadas;
2) No ínterim, entre o fiasco e a procura da resposta, a culpa pela falsa profecia recai
geralmente nas costas dos adeptos. Esse é um artifício para proteger a reputação do líder. A
profecia falhou porque as pessoas não fizeram sua parte;
3) Em um segundo momento do processo de busca por explicações para o fiasco, a profecia é
espiritualizada;
4) A desculpa é aceita, justificada e propagada até que solidifique na mente e na consciência
dos adeptos transformando-se em “verdade” estabelecida.
Outros exemplos
São dignos de nota alguns exemplos clássicos: para os adeptos da cura pela fé, as pessoas
morrem porque não têm fé, nunca por causa da teologia distorcida do pregador. Para as
Testemunhas de Jeová, o atual sistema de coisas não acabou em 1975 não porque seu líder
falhou, mas porque os adeptos não tinham evangelizado o suficiente. Para os marxistas, o
comunismo não avançou no mundo inteiro, não porque que a teoria econômica marxista é
falha, mas porque as consciências das pessoas ainda não foram suficientemente tocadas em
sua condição de luta de classes. Para os evolucionistas, não encontramos vestígios atuais do
processo de evolução em curso, não porque a teoria é falha, mas porque em algum lugar na
História, a Natureza de uma maneira desconhecida, usando processos desconhecidos,
simplesmente interrompeu a evolução.
Conclusão
“Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim,
esta é a palavra que o Senhor não falou; com presunção a falou o profeta; não o temerás” (Dt.
18.22).
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A Doutrina da Trindade à Luz das Seitas
Pr. João Flávio Martinez
I – A TRINDADE E AS PRIMEIRAS CONTRADIÇÕES
SABELIANISMO - MODALISMO
É a doutrina que afirma que Deus se manifestou em três formas (modo ou máscara) durante a
História. Esta heresia remonta o ano de 215 d.C. e seu principal representante foi Sabélio.
O ARIANISMO
É a doutrina que nega a eternidade de Jesus, sustentando que o Filho foi criado do nada e por
isso não é coeterno com o Pai. É chamado assim por causa do nome do seu fundador – o
Presbítero Ário (250 – 336 d.C.).
II – A TRINDADE: E O TRIUNFO DA ORTODOXIA
CREDO DE NICÉIA – 325 d.C.
Credo de Atanásio:
“Cremos em um só Deus, Pai onipotente, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; e em um
só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, sendo da mesma
substância do Pai, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não
feito, de uma só substancia com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no
céu e as que estão na terra; o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu, encarnou-se e
se fez homem. Sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e novamente virá para julgar os
vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo. E a todos que dizem : ...Antes de nascer, ele não
era, ou que foi feito do não existente, bem como aqueles que alegam ser o Filho de Deus de
outra substância ou essência, ou feito, ou mutável, ou alterável a todos esses a Igreja
anatematiza (amaldiçoa)”.
III – A TRINDADE: O RETORNO DE VELHAS HERESIAS
SEITAS MODALISTAS
Igreja Apostólica da Fé em Cristo Jesus; Igreja Pentecostal Unida; Igreja Pentecostal da Fé
Apostólica; Pentecostal Unida do Brasil; Tabernáculo da Fé; Igreja de Deus do Sétimo Dia etc.
SEITA ARIANA: AS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ
Atualmente a maior seita ariana é o grupo que chamamos de “Testemunhas de Jeová”. O
movimento foi fundado por Charles Taze Russell, nos EUA, em 1872. No Brasil o movimento
realizou sua primeira assembléia em 1936, na cidade de São Paulo.
IMPLICAÇÕES DA DOUTRINA SABELIANA
• Quem morreu na cruz, o Pai ou o Filho? E a quem a redenção foi paga? (1Co. 1.30; 6.20;
7.23; Hb. 9.12);
• Para que Deus usaria máscaras? Qual o propósito na manifestação de YHVH com três
máscaras?
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• O conceito modalista deixa totalmente abolida a obra mediadora entre Deus e os homens
(1Tm. 2.5);
• Os sabelianos não possuem a salvação, pois não reconhecem o Pai e o Filho (Jo. 17.3);
• Se o filho é o Pai, ele orou para si mesmo? (Jo. 17.1);
• Quem falou do céu quando Jesus foi batizado? (Mt. 3.16-17);
• Se o Pai é o Filho, então o céu ficou vazio por um certo período de tempo?
• Se o Pai é o Filho, quem Estêvão viu assentado no céu ao lado de Deus? (At. 7.56).
IMPLICAÇÕES DA DOUTRINA ARIANA
• Sendo Jesus apenas um deus, nós teríamos envolvidos na Salvação dois deuses – um maior
que enviou um menor para efetuar a obra de redenção, ou seja, teríamos uma soterologia
politeísta!
• Se Jesus é a sabedoria que foi criada por Deus em Pv. 8.22, então o Pai esteve sem sabedoria
por algum tempo?
• Se Jesus não é Deus, como pode receber adoração e perdoar pecados? (Hb. 1.6; Mc. 2.7) (ler
Bíblia VNM).
• Jesus foi glorificado pelo Pai, mas o próprio Deus havia dito que não dividiria a sua Glória (Is.
42.8; Jo. 17.5).
• Não crendo na Trindade, como explicar Jo. 1.1?
REFUTANDO OS ARGUMENTOS DO SABELIANISMO
• Jesus é o Pai (Is. 9.6)
Este versículo não ensina que Jesus é o Deus Pai. O título "Pai eterno", refere-se ao fato de que
Jesus é o Pai da eternidade; em outras palavras, Jesus sempre existiu (Jo. 1.1); Ele não foi
criado, não teve princípio (Jo. 17.5). Assim, este versículo não ensina que Jesus é o "Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo" (1Pe. 1.3). Em outras palavras, Jesus não é seu próprio Pai.
• Jesus foi criado, pois é o Primogênito (Cl. 1.15).
Longe de significar nesse texto "primeiro criado" ou "o primeiro de uma série", o termo
"primogênito" é um título que indica preeminência ou primazia, apontando assim para a
soberania de Cristo sobre a criação, pois, segundo os versículos seguintes, Ele criou todas as
coisas; não podendo ser, portanto, uma criatura. Outro ponto importante é que esse texto de
Colossenses é uma aplicação do Salmo 89.27, que é messiânico. Originalmente foi aplicado ao
rei Davi, que era o caçula de sua família (Salmo 89.20); no entanto, segundo esse salmo, Deus o
colocaria como "primogênito", e explica o porquê: "O mais excelso dos reis da terra", que
equivale ao título "rei dos reis" (Apocalipse 17.14). Que a idéia de soberania está implícita,
basta conferir 1Samuel 10.1, onde Samuel diz a Davi que Deus o ungiu para ser o líder ou chefe
de Israel. Assim, o termo primogênito fala da posição soberana de Cristo sobre tudo e todos, e
não que ele seja o primeiro de uma série.
• Ele é Princípio da criação – um ser criado (Ap. 3.14)
A palavra grega arché, traduzida por ‘princípio’ em muitas traduções da Bíblia, também significa
"governador", "soberano", "origem". Assim, já que diversas passagens bíblicas atestam a
eternidade de Cristo, posto ser ele o criador e sustentador de todas as coisas (Cl. 1.16-17; Hb.
1.3), fica evidente que entender arché como o "primeiro de uma série", nesse caso em
particular, seria pedir demais. Se Ele criou todas as coisas e as sustenta, o termo "origem" cai
como uma luva no contexto imediato e mais amplo. É bom também lembrar que na Tradução
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do Novo Mundo a expressão arché é usada em relação a Jeová (Ap. 22.13), sendo entendida
como fonte, origem, começo; embora seja evidente, pelo contexto, que arché aplica-se ao
Senhor Jesus Cristo, pois ele também é descrito assim em Cl. 1.18. De qualquer forma, nenhum
dos termos supracitados pode ser usado para defender a ideia de que Jesus seja um ser criado.
• A palavra "Trindade" não aparece na Bíblia
A doutrina da Trindade está fortemente enraizada nas Escrituras. A palavra "trindade" é um
termo extrabíblico utilizado para designar aquilo que é revelado nas Escrituras; embora a
palavra não apareça, a ideia está explícita na Bíblia. É uma palavra de cunho teológico,
empregada pela primeira vez nos escritos de Teófilo de Antioquia, e depois usada por
Tertuliano, um dos pais da igreja do II século numa polêmica contra um certo Praxeas. Depois
dele, esta palavra ficou consagrada na teologia cristã.
(JEOVÁ) - YHVH

• O nosso Deus é ELOHIM
Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com o nome hebraico Elohim. Em Gênesis 1.1 o
verbo está no singular (criou) e o sujeito no plural (Deus). Elohim é a forma plural de Eloah, mas
o significado é o mesmo: Deus. Quando analisamos o contexto bíblico (Gn. 1.26; 3.22; 11.7),
podemos compreender a unidade composta de Deus na Trindade, ou seja, um único Deus
eternamente subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Embora o nome Elohim,
por si só, não prove a unidade composta, o contexto apóia a unidade composta de Deus:
façamos...nossa (Gn. 1.26-27); eis que o homem é como um de nós (Gn. 3.22); desçamos e
confundamos (Gn. 11.7). Veja Gn. 1.26-27.
• A doutrina da Trindade é Bíblica (Gn. 1.26; Nm. 6.24-26; Mt. 28.19; Ef. 4.4-6; 1Co. 12.4-6;
2Co.13.13 etc.).
• Não somos politeístas, já que cremos num único Deus, e não aceitamos nenhuma divindade
inferior ou superior, além de Deus; (Dt. 6.4; Mc. 12.29; 1Co. 8.6; Gl. 3.20; Ef. 4.6);
• Não somos idólatras, já que não temos nenhum outro deus diante do único Deus; (Êx. 20.23; Is. 43.10-11);
• Não aceitamos o paganismo, e encontramos fartamente no paganismo a crença em duas ou
mais divindades. Ex.: Júpiter (o deus supremo dos romanos) e Mercúrio (divindade inferior ou
um deus poderoso); ou para os gregos Zeus (o deus todo-poderoso) e Hermes (o deus apenas
poderoso), crença similar à das Testemunhas de Jeová: Jeová, o Deus Todo-Poderoso e Jesus, o
deus poderoso.
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COMO EVANGELIZAR UM ADVENTISTA
Pr. Joaquim de Andrade
INTRODUÇÃO
Hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um corpo organizacional estabelecido praticamente no
mundo todo, com ao redor de 12 milhões de membros.
UMA IGREJA MUNDIAL












206 é o número de países em que há presença Adventista.
Pregam em 891 línguas e dialetos.
Publicam livros e revistas em 369 línguas e dialetos.
Tem 61 editoras e gráficas.
Tem 790 hospitais, clínicas e orfanatos.
Suas Escolas têm 1.673.826 alunos.
Tem 18 indústrias de alimentos
Tem 7.804 unidades escolares
68% dos adventistas vivem na América Latina e África.
Tem 65 centros de produção de mídias.
Em média, anualmente, 680 missionários de auto-sustento deixam seus países para
propagar suas heresias em alguma parte do mundo
 Tem 232.168 funcionários
 Num total 17.592.397 de pessoas são Adventistas.
O Brasil ocupa o Primeiro lugar no mundo em número de adventistas
1. UM POUCO DA HISTÓRIA DA IGREJA ADVENTISTA
1.1. William Miller
A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia (ASD) está ligada a William Miller, que desempenhou
papel proeminente no início do Movimento do Advento na América, já que foi ele quem fixou a data
de 22 de março de 1843 para a vinda de Cristo à terra. Não ocorrendo o retorno de Cristo na data
prevista, Miller apontou a data de 22 de outubro de 1844. Jesus novamente não veio.
1.2. A formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia
Após o "Grande Desapontamento" formaram-se vários grupos: o de Hiram Edson, em Port Gibson, o
de Joseph Bates, de New Hampshire, Washington, e o de Ellen Gould Harmon White, que começou
em Portland, no Maine. Em maio de 1863, organizou-se a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo
Dia.
1.3. A Profetisa Ellen Gould White, mais conhecida como “espírito de profecia”
No livro Subtilezas do Erro, p. 35, lê-se: “O espírito de profecia é o que, segundo as Escrituras, a par
com a guarda dos mandamentos de Deus, seria o característico da igreja remanescente”. Os ASD
possuem, além da Bíblia, uma outra fonte de inspiração divina (Veja Gálatas 1.18; 2ª Coríntios 11.1-4;
1ª Tessalonicenses 5.21; Salmo 119.105,130).
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1.4. Visões e revelações de Ellen Gould White
O movimento crê que as visões e revelações de Ellen White foram inspiradas por Deus, como foram
as de todos os profetas bíblicos. Entretanto, várias foram as profecias que não aconteceram:
 A porta da graça fechada após o Grande Desapontamento de 1844
 Dia e a Hora da Vinda de Jesus “(...) Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a
qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus” (Vida e Ensino, pp. 57-58, 94). Compare com
Mateus 24.36 e Atos 1.7.
2. CONHECENDOO AS DOUTRINAS DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA
2.1. Doutrina da natureza de Cristo
2.2. Juízo Investigativo
2.3. O lugar de Satanás na Expiação
2.4. A mortalidade ou sono da alma
2.5. Os adventistas do sétimo dia e os dois concertos
2.6. A divisão da Lei: Lei de Deus e Lei de Moisés
2.7. A Guarda do Sábado
2.8. A Guarda do Domingo
2.9. É a guarda do domingo o sinal da besta (666)?
2.10. Jesus Cristo é o Arcanjo Miguel?
3. EVANGELIZANDO O ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA
3.1 – Primeiro e acima de tudo, aquele que aborda o adventista deve estar fortemente seguro
de sua salvação. Deve ter uma visão ampla da Bíblia em termos do Criador, da queda, e da
expiação.
3.2 – O passo seguinte refere-se ao conhecimento que se tem da Bíblia. Em sua maioria, as
pessoas são fracas neste ponto, motivo pelo qual as Igrejas Adventistas do Sétimo Dias
prosperam e desfalcam as fileiras cristãs.
Qualquer obreiro de Deus deve reconhecer que sem oração, e profunda vida espiritual, a
derrota é quase certa.
A fim de obter bons resultados na refutação das doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
precisamos estar muito bem familiarizados com o que Eles creem. Seja sensível à maneira de
pensar da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
3.3 - O PONTO FUNDAMENTAL
Quando lhe for dada a oportunidade de sentar-se e falar com um membro da Igreja Adventista
do Sétimo Dia, comece a conversa com oração. Peça ao Senhor que seu Espírito revele a
verdade a ambas as partes durante a conversação.
Em sua evangelização, saliente duas coisas:
a) Sinceridade não é garantia de salvação ou de verdade.
b) Contradições, falsas profecias ou desonestidade dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
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Mantenha-se calmo. Se você percebe que está entrando em assunto que foge à sua
compreensão, verifique qual pode ser a causa, se o problema é doutrinário ou teológico
(especialmente a teologia dele) e você se sente em águas profundas, combinem um novo
encontro para que você possa reexaminar bem suas informações. Não se esqueça de que o alvo
não é vencer a discussão, mas ganhar aquela alma para Cristo.
Use boas literaturas. A literatura fala onde você não consegue e o homem não pode discutir
com um folheto.
3.4 - O QUE VOCÊ DEVE EVITAR
 Não frequente estudos bíblicos preparados, seminários, ou série de lições com os
adventistas sob o pretexto de “ficar sabendo o que eles crêem”.
 Ofereça-lhes literatura, Cds, Dvds.
 Não promova sua igreja ou denominação. Apresente Cristo
 Não discuta. Perdendo a calma, você porá a perder sua credibilidade e suas chances de falar
novamente com ele..
 Não se deixe desviar por questões que não vêm ao caso.
 Não se mostre superior a eles. Nem tenha uma atitude de “sou mais santo do que você”.
 Não entre em prolongada discussão, sem haver um ponto de acordo mutuo.
 Dê assistência! Raramente os adventistas são ganhos na primeira conversação, ou mesmo
na décima.
4 - A MÃO ESTENDIDA
Devemos aos Adventistas do Sétimo Dia nosso amor. Devemos-lhes nossa atenção e não
desdém. Devemos-lhes as verdades numa mão estendida e não num punho fechado. i
Ao trocar ideias a respeito da Palavra de Deus, que seja dentro da ordem, da decência e do
respeito mútuo cristão.
"Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros"
(Rm. 14.19.
Usar expressões como sabatólatras, devotos de Nossa Senhora Ellen White, Igreja Adventista
do Monte Sinai, entre outros insultos, não converterão jamais o coração de uma pessoa; nosso
Senhor Jesus Cristo e seu Evangelho, sim!
Temos que mostrar com respeito e mansidão a verdade que a Bíblia ensina:
"A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém
responder a cada um“ (Cl. 4.6).
"Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança
que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência,
de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em
Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias" (1Pedro 3.15-16).
"E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para
ensinar, sofredor; instruindo com mansidão os que resistem" (2 Timóteo 2.24-25).
CONCLUSÃO
Concluímos, com base nos fatos apresentados, que apesar de a igreja ter as melhores escolas,
hospitais, grupos musicais como: Prisma, Karisma, Voz da Profecia, Arautos do Rei e outros, os
Adventistas do Sétimo Dia têm se comportado como judaizantes, paralelos aos da época apostólica.
Os que dependem das obras da lei para a salvação não são verdadeiros cristãos (Ef. 2.8-15).
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O CREDO APOSTÓLICO COMO FUNDAMENTO CONTRA AS HERESIAS
Pb. Paulo Cristiano
O Que É Um Credo
A palavra credo significa eu creio. É uma fórmula de fé resumida em poucas sentenças que
realçam os pontos principais desta fé. É uma forma de confessarmos nossas crenças básicas
(Mt. 10.32; Rm 10:8-10).
O Que É o Credo Apostólico?
Falando do Credo, São Cirilo de Jerusalém (315-386), assim se expressa nas Cathecheses
Illuminandorum (5,12; PG 33, 521-524; CIC §186):
“Este símbolo da fé não foi elaborado segundo opiniões humanas, mas da Escritura inteira
recolheu-se o que há de mais importante, para dar, na sua totalidade, a única doutrina da fé. E,
assim como a semente de mostarda contém, em um pequeníssimo grão, um grande número de
ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento
da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento”.
Por Que Há Pouco Interesse Entre os Evangélicos em Estudar o Credo Apostólico?
1º - Primeiro, as pessoas se enganam ao identificar o Credo com a Igreja Católica Romana;
2º - Uma boa parte da igreja evangélica carece de consciência histórica.
Nomes do Credo
1. “Símbolo Apostólico” - Este nome foi dado quando as heresias começaram a minar a Igreja. A
palavra Símbolo vem do grego, e significa: “marca distintiva, santo e sinal”. O Símbolo
Apostólico se converte numa marca da doutrina apostólica e, portanto, a marca do cristão e da
Igreja verdadeira.
Não no sentido que a palavra "símbolo" tem em grande parte das línguas modernas, mas no
sentido original da palavra, derivada do latim symbolum, signo, token, do grego σύμβολον,
"chave" para identificação (por comparação com sua contraparte), de συμβάλλειν, "colocar
junto", comparar".
Rufino (falecido em 410 d.C.) disse que o Credo foi dado como uma marca contra os falsos
apóstolos, e acrescenta: “assim, os apóstolos prescreveram esta fórmula como sinal e penhor
pelo qual reconhecer quem realmente prega verdadeiramente a Cristo, segundo a regra
apostólica”.
2. “Os doze artigos de fé” - A divisão em 12 artigos obedece à lenda de que cada um dos 12
apóstolos escreveu um artigo. Além do mais, lhe é concedido o qualificativo de “Apostólico”.
Foi Rufino (cerca de 307-309 d.C.) o primeiro a transmitir por escrito a lenda de que, no dia
anterior à partida para pregar a todas as nações, os apóstolos colocaram-se em comum acordo
quanto à norma de sua pregação. E foi assim que inspirados pelo Espírito compuseram o Credo.
Mais adiante, Ambrósio (bispo de Milão, 340-397 d.C.) afirmou que o número de 12 artigos
obedece ao número dos apóstolos. Finalmente, no século VI um sermão de Pseudo Agostinho
termina afirmando que a cada apóstolo correspondeu escrever um artigo. Esta lenda deve ser
rejeitada. O Credo não é apostólico porque foi escrito pelos apóstolos, mas por ser a sua
doutrina.
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Qual a Origem do Credo Apostólico?
Deuteronômio 6.4-9 como a sua confissão de fé, e a influência deste credo (que eles chamavam
o shema).
Todavia, a confissão mais conhecida foi a que Pedro formulou quando declarou que Jesus era
“o Cristo, o Filho do Deus vivo” (Mt. 16.16).
1. A expansão missionária da Igreja fez obrigatório o surgimento de uma declaração de fé
básica para instruir os candidatos ao batismo (Mt. 28.19);
2. A heresia obrigou a Igreja de definir claramente a sua fé. A expansão da fé cristã colocou a
Igreja em contato com muitas culturas e filosofias pagãs, que ameaçavam introduzir-se no meio
do povo de Deus.
O Credo Antes do Credo
As cópias mais antigas que possuímos são de Rufino (em latim 390 d.C.), e a de Marcelo (em
grego, 341 d.C.). Estas duas versões são mais breves que o Credo que conhecemos hoje.
Que a linguagem do Credo estava na boca da Igreja primitiva é possível perceber claramente
pelos textos de Rm. 1.3-4; 8.34 e 1 Co. 15:1-4.
1. Nas Cartas de Inácio (107 d.C.)
“De maneira que, sejam surdos quando alguém vos fale sem Jesus Cristo, o qual foi da linhagem
de Davi, de Maria, quem verdadeiramente nasceu, comeu como também bebeu, foi
verdadeiramente perseguido sob Pôncio Pilatos, foi verdadeiramente crucificado e morreu
tendo por testemunhas os céus, a terra e o que há sob a terra; quem também verdadeiramente
ressuscitou dos mortos, quando o seu Pai o levantou. Seu Pai, à sua semelhança, a nós os que
nele cremos, nos ressuscitará da mesma forma em Cristo Jesus, sem o qual não temos vida
verdadeira” (Carta aos Tralianos, ix.1-2).
2. Nas Cartas de Ireneu de Lion (c. 175 d.C)
“A Igreja... recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um Deus, Pai todo-poderoso, criador
do céu e da terra... e em um Espírito Santo, o qual através dos profetas proclamou... e no
nascimento virginal, a paixão, e a ressurreição de entre os mortos, e a ascensão em carne ao
céu do amado Cristo Jesus, nosso Senhor, e seu retorno do céu na glória do Pai, para recapitular
toda as coisas em um e ressuscitar toda a carne de toda a raça humana” (livro Adversus
haereses I.X.1-2).
A Estrutura do Credo
O Credo segue uma fórmula trinitária e está claramente dividido em três partes: O Pai e a nossa
criação, o Filho e a nossa redenção, o Espírito Santo e a nossa santificação. Assim, tem se
dividido o seu conteúdo em 12 artigos. Deve ser notado que a parte referida ao Filho é a mais
detalhada. A metade de seus 12 artigos está dedicada ao Filho e sua obra da redenção. Tal é a
importância de Jesus na teologia cristã como o centro de nossa salvação.
O Contexto Histórico Em Que o Credo Foi Produzido
Desde o tempo apostólico a Igreja teve que lidar com falsas doutrinas, percebendo que era
urgente produzir uma declaração de fé que reprimisse o desenvolvimento das falsas doutrinas,
especialmente no que concerne à Santíssima Trindade. Por exemplo, houve um movimento
chamado arianismo (cerca 318-381 d.C.), que afirmou que o Filho não era Deus, mas que havia
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sido criado pelo Pai. Outra seita também pregava que o Filho não era Deus, mas que era uma
espécie de emanação procedente da divindade. Assim, criam que todo o mal se encontrava no
mundo material, enquanto que tudo o que era bom e belo estava no mundo espiritual.
Seguindo esta linha de pensamento, concluíram que o Filho de Deus não poderia fazer-se
homem, porque isto lhe exigiria assumir um corpo material mal. Isto os levou a dizer que o
Filho teve um corpo que somente parecia ser um corpo físico, mas que na realidade não era
(docetismo), e disseram que o Filho possuiu um homem comum chamado Jesus em seu
batismo e depois o abandonou antes de sua crucificação. João teve que enfrentar estas ideias
(IJo. 4:1-6,15). Foi por isto que o Credo teve que formular a sua doutrina, com base na estrutura
trinitária.
A Aplicabilidade Apologética do Credo
1. Creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra,
Destaques: paternidade, poder e soberania de Deus.
Movimentos confrontados: Ateismo, panteísmo e naturalismo.
2. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo,
nasceu da virgem Maria,
Destaques: encarnação, senhorio e filiação divina.
Movimentos confrontados: teologia liberal, deísmo.
3. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
Destaques: crucificação e historicidade de Cristo.
Movimentos confrontados: islamismo, mormonismo e gnosticismo.
4. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à
direita de Deus Pai, todo-poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos.
Destaques: ressurreição, ascensão, parousia.
Movimentos confrontados: materialismo, universalismo, unicismo.
5. Creio no Espírito Santo,
Destaques: Espírito Santo.
Movimentos confrontados: arianismo.
6. Na santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
Destaques: Igreja como corpo de Cristo.
Movimentos confrontados: movimentos sem igrejas.
7. Na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna.
Destaques: processo da salvação.
Movimentos confrontados: religiões de auto salvação.
Bibliografia:
Humberto Casanova e Jeff Stam, El Credo Apostólico. Grand Rapids, Libros Desafio, 1998, pp.
14-22.
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A QUESTÃO DO SÁBADO
Pr. João Flávio Martinez

 Ellen G. White – A Papisa do Adventismo
“... Os testemunhos orais ou escritos da Sra. White preenchem plenamente este requisito, no
fundo e na forma. Tudo quanto disse e escreve foi puro, elevado, cientificamente correto e
profeticamente exato” - Livro “Sutilezas do Erro” (pág.35).
“Os Adventistas do Sétimo Dia acreditam que o genuíno dom da profecia seria manifesto na
Igreja através das mensagens ou escritos de Ellen G. White... Eles são o cumprimento de Ap.
12:17...” – Livro “Estudando Juntos”, Finley, pg. 86.
“NEGAMOS QUE: A qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam
diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas” - Revista Adventista, fev. 1984, pág. 37.
“Disse o meu anjo assistente. ‘ Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas
mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das
almas depende da maneira em que forem elas recebidas” - Primeiros Escritos, pág. 258.

 O Que Ellen G. White Fala a Respeito do Sábado
“No lugar santíssimo vi uma arca... Na arca estava ... As tábuas de pedra que se fechava
como um livro. Jesus abriu-as, e eu vi os Dez Mandamentos ... Numa tábua havia quatro
mandamentos e na outra seis... Mas o quarto, o mandamento do Sábado, brilhava mais que os
outros... O Sábado tinha aparência gloriosa – um alo de glória o circundava... Vi que o
mandamento do Sábado não fora pregado na Cruz... Vi que Deus não havia mudado o Sábado...
Mas o Papa tinha mudado o sétimo dia para o primeiro dia...” (Primeiros Escritos, pg. 32, 33).
“Vi que o Sábado é, e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os
incrédulos...”(Idem pg. 85).
"Santificar o Sábado ao Senhor importa em salvação eterna" (Livro: Testemunhos Seletos,
vol. III pág.22, EGW ed1956). www.ellenwhitebooks.com.
“O Pr. Bates, o apóstolo da verdade sobre o sábado, tomou a liderança em advogar a
obrigatoriedade da guarda desse dia” (Livro “Primeiros Escritos, Prefácio Histórico XXII.
“Que é, pois, a mudança do Sábado, senão o sinal da autoridade da igreja de Roma – “a
marca da besta”; O selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento... Os discípulos de
Jesus são chamados a restabelecê-lo, exaltando o Sábado...” - (Livro: O Grande Conflito, Ed.
condensada, 1992, pag. 267 e 269).
“Foi-me mostrada então uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava
escrito em grandes letras: Pesado foste na balança, e foste achado em falta. Perguntei (ao anjo)
quem era aquela multidão. O Anjo disse: Estes são os que já guardaram o sábado e o
abandonaram. Vi que eles haviam ... enlameado o resto com os pés – pisando o sábado a pés; e
por isso foram pesados na balança e achados em falta” (Primeiros Escritos, pág.37).
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 7 Considerações Sobre o Sétimo Dia
Em primeiro lugar, a moral sabática não se refere a um dia específico da semana. Diz que
devemos trabalhar seis dias e descansar no sétimo, ou seja, um dia de descanso semanal. No
calendário romano cristão o dia de descanso é o Domingo, descansando nele estamos de
acordo com a moral sabática – “Seis dias trabalharás, e farás todo o teu trabalho” (Êx. 20.9).
Segundo, se partirmos do princípio da criação, para construir o calendário, a história se
complica. Deus criou o homem no sexto dia (Gn. 1.26-27), o sétimo dia da criação foi, portanto,
o primeiro dia da semana do homem. Não se justificaria o homem ser criado em um dia e já
descansar no próximo. Assim, o sétimo dia de Deus é o primeiro do homem. Seguindo a
semana, de acordo com essa lógica da semana da criação, o dia de descanso do homem seria a
Sexta-feira e não o Sábado.
Terceiro, Josué parou o Sol pelo período de quase um dia, somando-se a isso o retrocesso
do relógio de Acaz, temos um dia inteiro em que o tempo teria ficado parado (Js. 10; Is. 38.8),
assim a semana foi alterada e o Sábado virou Domingo!
Quarto, os dias da criação provavelmente não eram dias de 24 h, mas grandes períodos de
tempo, pois como Adão teria visto as luminares, se a velocidade da luz das estrelas que vemos
demorou milhares de anos para chegar até nós?
Quinto, em qual fuso horário deve-se guardar o Sábado? Pois quando é Sábado em um país
é domingo em outro, como resolver essa problemática para que todos no planeta guardem o
mesmo shabath de Deus?
Sexto, o Sábado deveria ser guardado do pôr-do-sol ao pôr-do-sol (Lv. 23.32). Então, como
fazem os sabatistas do extremo norte para obedecer a esse mandamento, visto que o Sol pode
demorar meses para se pôr?
Por último, o próprio Deus trabalhou no sétimo dia, veja – “Ora, havendo Deus completado
no dia sétimo a obra que tinha feito” (Gn. 2.2) e, segundo o evangelho de João, Ele nunca parou
de trabalhar (cf. Jo. 5.17).
“... e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual
nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz” (Cl. 2.14); “mas o
entendimento lhes ficou endurecido. Pois até o dia de hoje, à leitura do velho pacto (a Lei),
permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é ele (a Lei e tudo o que nela
está incluído, no nosso caso o Sábado) abolido” (II Co.3.14).

 Refutando os Argumentos Adventistas Sobre a Divisão da Lei
Dizem os Adventistas: O que foi abolido na cruz foi apenas a Lei Cerimonial – a Lei de
Moisés, mas o decálogo é moral e por isso não foi abolido.
Primeiro: A Bíblia fala que só há um legislador – Is. 33.22 e Tg. 4.12 – Então só há uma Lei.
Segundo: Diz que a Lei de Moisés e a Lei de Deus é “A LEI” – Ne. 8.1,8,14;
Terceiro: Jesus ensinou que o Decálogo faz parte da Lei de Moisés – Mc. 7.9-10, cf. Êx.
20.12; Jo. 7.19, cf. Êx. 20.13.
Quarto: Paulo classifica também o Decálogo de Lei Mosaica – Rm. 7.7, cf. Êx. 20.17.
39

Quinto: Estamos em uma nova dispensação muito superior a Lei – cf. Hb. 8.6;
Sexto: Vivemos debaixo da Lei de Cristo – I Co. 9.21; Gl. 6.2;
Por último, quem quer guardar dias sagrados ou ritos da Lei está fora da Graça – Gl. 4.10-11
e 5.4.

• Dizem os Adventistas: “Roma teve um imperador que adorava o sol. Daí Sunday
(dia do sol – do Inglês, Domingo). Por essa questão pagã, a tradição chegou até nossos
dias”.
Refutação: Tão pagã quanto a palavra Sunday é Saturday (que quer dizer dia de Saturno),
Sábado, em Inglês. Este dia, Saturday ou Sábado, era dedicado ao deus Saturno e prestava-se
culto com orgias e muita bebida.
Sobre a Palavra Domingo: [Do lat. dies dominicu, 'dia do Senhor'.] Dicionário Aurélio Séc.
XXI.

•

O Sábado – Uma Sombra

“Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de
lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras; mas o corpo é de Cristo” (Cl.
2.16-17).
“Porque nós, os que temos crido (em Cristo), entramos no repouso (Sábado ou descanso)...
Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: E repousou Deus de todas as suas obras no
sétimo dia” (Hb. 4.1-4).
“Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” (Mt. 11.28).

•

Para quem quiser guardar o Sábado

- Não sair de casa no sábado (Êx. 16.29);
- Não ferver ou assar comida (Êx. 16.23);
- Guardar o sábado dentro de casa (Êx. 16.29);
- Não acender fogo (Êx. 35.3);
- Não fazer viagens (Ne. 10.31);
- Não carregar peso (Jr. 17.21);
- Não fazer transações comerciais (Am. 8.5).
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