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O MOVIMENTO DA NOVA ERA
INTRODUÇÃO
A expressão Nova Era foi tirada do inglês New Age. É um movimento ligado intimamente
com a astrologia, dado que o MNE – MOVIMENTO DA NOVA ERA também é conhecido por Era de
Aquário. A doutrina do MNE diz que o aquário derramará água sobre o mundo para simbolizar a
vinda de um novo espírito. Este espírito conduzirá os homens a uma “expansão de consciência”,
com a ajuda da meditação, yoga e outras técnicas psíquicas, que lhes capacitará para viverem
uma vida sem dificuldades e problemas.
A captação de adeptos no MNE se faz mediante experiências místicas, combinadas com a
participação em técnicas que alteram o estado de consciência do indivíduo. As pessoas são
poderosamente persuadidas de que o ponto de vista religioso do MNE é o único verdadeiro. O
praticante da Nova Era, quando fica desiludido e deseja apartar-se, enfrenta o dilema de não
encontrar uma chave para “desligar”, e fica à mercê de espíritos e forças que não permitem que
ela se desligue. Mas o Senhor Jesus, a mais alta autoridade do universo (Ef. 1.20-21) proclamou:
“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” (Jo. 8.36). Cabe ao cristão maduro
encaminhar a vítima desse perigoso engano para um encontro com o Senhor, atentando para o
conselho do apóstolo Paulo: “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, a ver se
porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar,
desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos” (IITm. 2.24-26).
A base do MNE é a Teosofia1, um sistema religioso de fundo reencarnacionista, que
mistura Cristianismo, Hinduísmo, Budismo, esoterismo e ocultismo, nascido nos EUA com a russa
Elena Petrovna Blavatsky. Essa escritora assim se manifestou:
Sobre Deus: “A Teosofia não acredita no Deus bíblico, nem no Deus dos cristãos. Rechaça a
ideia de um Deus pessoal... O Deus da Teologia é um ninho de contradições e uma
impossibilidade lógica”.
Sobre Satanás: “SATÃ: O clero de todas as religiões dogmáticas considera Satã como
inimigo de Deus... Porém, ao deixar de ser considerado segundo o espírito supersticioso e
antifilosófico das Igrejas, Satã converte-se na grandiosa figura de um personagem divino... Deus
e Satã são a mesma entidade vista de dois aspectos diferentes” – grifo nosso.
Segundo o MNE, de dois mil em dois mil anos, aproximadamente, a Terra passa por uma
mudança de signo ou seja, o Sol passa de uma constelação para outra:
Era de Touro (4304-2154 a.C.) – surgimento dos povos assírio e babilônio, cuja
caracaterística era a força física.
Era de Carneiro (2154 a.C.-4 d.C.) – surgimento do povo hebreu, que legou a Bíblia para a
humanidade.
Era de Peixes2 (4 a.C. -?) - o surgimento do Cristianismo
Era de Aquário (Nova Era) – supostamente entramos nessa era na virada do século XX.

1

Teosofia tanto pode significar “estudo de Deus”, como “ciência de Deus” ou ainda “sabedoria de Deus”.
O MNE apregoou que a mudança de Era se daria na virada do século. Todos veriam o cumprimento das
profecias de Nostradamus, o fim do Cristianismo, e a implantação da nova ordem mundial. As falsas
profecias não se cumpriram, o MNE teve um certo encolhimento. A partir de 2015 o MNE vem
ressurgindo, como aconteceu com outras seitas que passaram pela mesma decepção, não tocam no
assunto das falsas profecias, e recomeçam apostando que todos esqueceram de suas bases falsas.
2
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O peixe era o símbolo da fé em Jesus Cristo nos primeiros séculos. Identificava os
primitivos cristãos que se comunicavam secretamente entre si pelo desenho de um peixe. Por
isso os adeptos do MNE afirmam, que quando ocorrer a transição da era de peixes para aquário,
terminará também a era cristã. Peixe no grego se escreve
IXTYS - Iésus Xristós Teou Yios Sóter
que traduzido para o Português significa
Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador
Os primeiros passos estratégicos do MNE consistiam em ganhar um grande número de
simpatizantes através de atividades pacifistas e antimilitares. A etapa seguinte foi disseminar
uma crítica cética e destrutiva das religiões que defendem a ideia de um Deus pessoal. O terceiro
passo é o que estamos vivendo em nossos dias. As identidades individuais são banidas, tudo
deve ser holístico (globalizado). A popularização dos interesses públicos é uma estratégia que
visa influenciar toda a sociedade, e possui as mais variadas nuances: produtos naturais e
saudáveis, proteção ao meio ambiente e aos animais, desarmamento, projetos contra a fome e
inúmeros outros de caráter filantrópico e humanitário. Quem ousaria se levantar contra essas
coisas? A questão é que esses interesses foram exacerbados acima do razoável. Pensam os
adeptos do MNE que adotar comportamentos que abracem de modo absoluto essas ideias, e
suas variantes, levará o homem à construção de um mundo novo e perfeito, e finalmente à meta
suprema da felicidade completa do homem, tudo isso sem Deus. O próprio homem vai regenerar
a si mesmo e o planeta.

I –DEFINIÇÕES DE NOVA ERA
A Nova Era é uma mistura das ideias religiosas do Hinduísmo, Budismo, Taoísmo, e de
diversos movimentos e práticas esotéricas (pirâmides, cristais, incenso, tarô, cartas, runas,
búzios, I Ching); ocultistas (mediunidade, clarividência, meditação, yoga, cura psíquica, hipnose,
relaxamento, visualização, pensamento positivo); fábulas (anjos, fadas, gnomos, duendes e
bruxas) e medicina alternativa. A ufologia, com todas as suas ramificações (ovni’s, et’s), também
fazem parte do arcabouço da Nova Era.
O MNE é, portanto, um movimento religioso de índole eclética ou sincrética. Em face dessa
circunstância, torna-se difícil defini-la. Vejamos algumas opiniões que ajudam o nosso
entendimento:

A Definição da Enciclopédia Livre da Internet
“O movimento New Age (em português, Nova Era) tem como característica uma fusão de
ensinos metafísicos, vivências espiritualistas, animistas e paracientíficas, com uma proposta de
um novo modelo de consciência moral, psicológica e social” - https://pt.wikipedia.org/
wiki/New_age.

A Definição dos Apologistas Cristãos
“A expressão Nova Era é tirada do inglês New Age... Engloba astrologia, comunicação com
os mortos, reencarnação, adivinhação, crença em fábulas (como duendes e gnomos) e vários
métodos de meditação originados das seitas orientais. Empregam-se também cristais, pirâmides,
cores e uma infinidade de outros artefatos para se conseguir curas e melhorar a sorte. Essas
práticas estão sintetizadas em Dt.18.9-12. A Nova Era geralmente descreve movimentos, grupos
e ideias que advogam modos de vida diferentes das normas estabelecidas em economia,
educação, religião e família.
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Trata-se de uma rede extremamente ampla, frouxamente estruturada, de organizações e
indivíduos ligados por valores comuns, baseados na cosmovisão de que tudo é “um” e na visão de
uma nova era de paz e iluminação em massa. Também pode ser apropriadamente chamada de
religião, porque se baseia em pontos de vista religiosos – como o panteísmo – a crença de que
tudo é parte de Deus”. Pr. Natanael Rinaldi 3 – apologista cristão reconhecido
internacionalmente, fundador do ICP no Brasil – grifo nosso.
“Nova Era é o nome mais comum usado para retratar a crescente penetração do
misticismo oriental e ocultista na cultura ocidental... Para reconhecermos o movimento Nova Era
é necessário reconhecer suas antigas raízes com o ocultismo... A seita Nova Era é um
reavivamento desse ocultismo antigo. Ela está historicamente ligada às práticas religiosas da
Suméria, da Índia, da Caldeia, da Babilônia e da Pérsia. As palavras Nova Era referem-se à Era
Aquariana, que os ocultistas creem estar raiando, trazendo tempos de iluminação e paz. O termo
”Movimento Nova Era”, ou “Seita Nova Era”, é um título novo, mas o ocultismo nada tem de
novo. Assim, temos na Nova Era uma combinação de espiritualismo e superstição, modismo e
farsa, sobre a qual a única coisa certa é a de não ser novidade” - Pr. Walter Martin, fundador do
ICP nos EUA – grifo nosso.
“O Movimento Nova Era, também conhecido por Era Aquariana, é uma filosofia que
absorve todas as religiões. É tão inclusivista quanto o Hinduísmo. É um conjunto de crenças,
seitas, práticas e ideologias, que negam os valores espirituais do Cristianismo... O sincretismo
religioso da Nova Era faz com que ela congregue em seu bojo inúmeras práticas ocultistas e
espíritas, as quais são condenadas pela Palavra de Deus – Dt 18. 9 14. Inclui: reencarnação,
esoterismo, ufologia, ioga, meditação transcendental, hipnose, clarividência, artes mágicas e
todos os ramos de adivinhação. Incorpora todo o sistema espírita, englobando também as
doutrinas de Hare Krishna e da seita japonesa Seicho-no-iê. São várias as concepções de
divindade da Nova Era. Praticamente são as mesmas do Hinduísmo. Todas, pois, contrárias à
Bíblia. Há grupos panteístas e monistas. Monismo é a teoria filosófica que defende que tudo no
universo é feito de uma só matéria. Tudo é deus. Eles são panteístas. O panteísmo é a doutrina
de que Deus é tudo e tudo é Deus. Assim não há distinção entre a criatura e o Criador, e isso
engloba o próprio Satanás que para eles é também deus” - Pr. João Q. Cavalheiro, AD Curitiba,
http://aramasi. blogspot.com.br/2011/02/nova-era.html – grifo nosso.
“Nova Era é uma coalizão ampla de grupos entrelaçados que trabalham unidos, visando a
unidade mundial baseada em experiências religiosas e em crenças que têm suas raízes no
misticismo oriental” – Dave Hunt e T. A. McMahon, no livro “A Sedução do Cristianismo”, p. 7.
“Em poucas palavras, os ensinamentos da Nova Era são aqueles transmitidos pelos
espíritos. O que a Nova Era ensina e acredita é o que o mundo dos espíritos revelou e quer que os
homens creiam... Eles simplesmente aparentam ser ensinos esclarecidos, porque os espíritos
usam princípios psicológicos e linguagem espiritual; falam de Deus e do amor, e satisfazem
inúmeros dos desejos genuínos dos homens decaídos... Os espíritos estão saindo em massa dos
seus esconderijos, sob vários disfarces, fazendo tudo o que podem para propagar os
ensinamentos da Nova Era e temas similares” – John Ankergerg e John Weldon, apologistas
cristãos americanos, no livro O Movimento da Nova Era.

3

O Pr. Natanael Rinaldi é um dos principais nomes da apologética cristã no Brasil. Especializou-se no
estudo de seitas e heresias, sendo um teólogo respeitadíssimo no meio evangélico mundial. Cofundador
da Igreja Evangélica da Paz, faleceu em 24/02/2016, após uma carreira de mais de 60 anos na defesa da
fé cristã.
5

A Definição de Allan Kardec

ESE, p.39; OC p. 551.

“O Cristo foi o iniciador da mais pura
moral, a mais sublime: a moral
evangélica, cristã. Para atingirem a
maturidade, essas ideias necessitam
de sacudidelas e discussões... a beleza
e a força da moral impressionarão os
espíritos, que então abraçarão uma
ciência que lhes dá a chave da vida
futura e descerra as portas da
felicidade eterna... Moisés abriu o
caminho; Jesus continuou a obra; o
espiritismo a concluirá” - grifo nosso.

Os espíritas abraçam totalmente os ensinamentos do MNE. Gloriam-se do fato de AK ter
usado a expressão “nova era” muito antes de Elena Blavatsky. Ocorre que um dos objetivos do
MNE é banir o Cristianismo. Os espíritas insistem em afirmar que são cristãos. Vemos então que
os kardecistas têm uma evidente crise de identidade e não sabem lidar a coerência.
Em resumo, o Cristianismo ortodoxo considera o MNE como uma falsa visão religiosa do
mundo, motivada e ensinada pelos demônios de Satanás disfarçados como espíritos-guias
benevolentes e preocupados com o bem estar da humanidade. O fato desses seres serem
espíritos malignos pode ser documentado com base na psicologia, história e religião, assim como
na experiência de muitos adeptos da Nova Era.

Por Que É Importante para o Cristão Conhecer o MNE?
O MNE é importante por causa do seu potencial de influência em todos os níveis da
sociedade – educação, saúde, psicologia, política, artes, comércio, indústria, governo, religião,
ciência e entretenimento.
Do ponto de vista teológico-religioso, os cristãos estão sendo influenciados pelo MNE
principalmente por causa de ignorância dos ensinamentos bíblicos e falta de conhecimento
doutrinário. Conhecer o MNE é importante porque ele está afastando o pensamento das pessoas
dos valores judaico-cristãos, levando todos às práticas ocultistas.

As Crenças Básicas do MNE
Embora haja grandes variedades de crenças no MNE, existe um amplo consenso sobre os
pontos principais:
 Deus – uma energia impessoal e todo penetrante.
 O Espírito Santo – uma energia que pode ser usada criativa ou psiquicamente.
 Jesus Cristo – um mestre da Nova Era e ilustração de um indivíduo iluminado que
compreendeu ser Deus.
 O homem – interiormente bom e divino, carregando em si mesmo tudo o que precisa
para o presente e a eternidade. Seu grande problema seria ignorar sua natureza divina.
 Salvação – desenvolvimento de poderes psisquícos e elevação do nível de consciência.
Isso é alcançado olhando para dentro de si mesmo e praticando as técnicas da Nova Era, para
finalmente obter percepção da divindade pessoal.
 Pecado – ignorância da divindade pessoal.
 Morte – momento em que a pessoa espera experimentar a fusão com Deus, a energia
todo-penetrante do Universo. Isso só acontece se a transformação ou iluminação pessoal tiver
sido obtida.
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 Satanás – consciência normal – o homem existindo em seu estado de potencial não
realizado.
 Céu – Inferno – estados bons ou maus de consciência nesta vida.

II – A HISTÓRIA DO MNE
Poucos anos atrás dificilmente ouvia-se falar em esoterismo, muito menos em ocultismo, e
as pessoas “se benziam” à simples menção desses nomes. A Nova Era não passava de um
pensamento cuItivado por pequenos grupos de iniciados esparsos, que tinham a esperança de
que no futuro ela poderia vir a ser uma prática quase generalizada em todo o mundo.
As raízes do MNE, como conhecemos hoje, originam-se na fundação da Sociedade
Teosófica em 1875, em Nova York, pela russa Elena Petrovna Blavatsky4. Uma das doutrinas
básicas da Teosofia ensina que todas as religiões têm “verdades comuns”, as quais transcendem
todas as diferenças. Os adeptos da Sociedade Teosófica acreditam na existência de “mestres”, os
quais seriam seres espirituais, ou homens especialmente favorecidos pelo destino, que haviam
“evoluído” mais do que a grande massa, isto é, haviam se tornado especialmente “iluminados”.
Alguns escritores situam o ponto inicial da divulgação mundial do MNE na década de 1960,
e apontam como prova a peça teatral Hair, e sua canção favorita Aquarius5, que divulgou
amplamente os conceitos que fazem parte da mensagem do MNE. Essa data também marca o
surgimento do grupo de jovens contestadores chamados hippies.

A Suma Sacerdotisa da Nova Era
Outra personagem importante do MNE é a inglesa Alice Ann Bailey (1880-1949), conhecida
como Alice Bailey, que se mudou para os EUA tornando-se a terceira presidente da Sociedade
Teosófica, reconhecida como suma sacerdotisa do MNE. Como médium espírita, recebia
mensagens do “mestre da sabedoria” Djawal Khul, demônio que lhe ditou vários livros como
doutrina secreta, revelada publicamente a partir de 1975.

Os Falsos Profetas da Nova Era
Edgar Cayce (1877-1945), Levi H. Dowling (1844-1911), Nicolai Notovitch (1958-1916),
Holger Kersten e Elizabeth Clare Prophet (1939-2009)6 defendem que Jesus viveu na Índia, no
Tibete e outros países do Oriente no perído dos 12 aos 30 anos de idade, aprendendo ocultismo
e estudando as escrituras do Hinduismo e do Budismo com seus mestres, para poder iniciar seu
ministério. Nesses lugares era chamado Santo Issa (no Alcorão o nome de Jesus é Issa ou Isa).
Não há nenhuma evidência histórica ou arqueológica da existência de Santo Issa. Nos relatos
dessas pessoas há discordâncias, falsas profecias e erros históricos, sendo o principal deles Jesus
ter sido discípulo do sábio chinês Meng-tseu (ou Mêncio) que viveu no período 371-289 a.C.
4

Elena Petrovna Blavatskay, conhecida como Helena Blavatsky ou Madame Blavatsky (1831-1891), foi uma escritora
russa responsável pela sistematização da moderna Teosofia e cofundadora da Sociedade Teosófica. Lançou seu
primeiro livro, Ísis Sem Véu, em 1877. Em 1888 publicou A Doutrina Secreta, considerado a inauguração do MNE.
5
Trecho da letra da música Aquarius: “quando a luz estiver na sétima casa; e Júpiter se alinhar com Marte; então a
paz guiará o planeta”. Houve um alinhamento de planetas em 20/07/2016, durou algumas semanas, e dele fizeram
parte Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno – não apenas Marte e Júpiter. Em 22/08/2016 estiveram em conjunção a
estrela Antares, Marte e Saturno. Dia 27/08/2016 houve a conjunção de Vênus e Júpiter. De acordo com os astrônomos,
haverá outro alinhamento planetário em 2040.
6
Ela é chamada pelos novaeranos de Guru Mãe e Mãe do Universo. A partir de 1961 passou a ser de médium
(canalizadora) para os “Mestres Ascendidos da Grande Fraternidade Branca”. Profetizou o fim do mundo em
15/03/1990. Foi construído um abrigo para seus seguidores se protegerem de uma grande catástrofe mundial. Um
lugar nesse abrigo custava U$ 5mil por pessoa. Hoje seus seguidores recebem como autênticas as mensagens
psicografadas pela médium Solange Christine Ventura, com assinatura de Elizabeth, dando-lhes instruções após sua
morte.
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Refutação bíblica: 1) Sobre Jesus ter estudado os livros sagrados hindus e budistas, não
vemos na Bíblia Jesus citar nenhum outro livro sagrado além do Antigo Testamento. E o Senhor
se referia às Escrituras Sagradas como “a lei de Moisés, os profetas e os salmos” (Mt. 11.13; Lc.
16.31 e 24.44).
2) A Bíblia indica grande possibilidade de Jesus ter passado toda sua mocidade em Nazaré, o que
podemos concluir das muitas passagens que afirmam Jesus ser conhecido como “nazareno” ou
“Jesus de Nazaré”: Mt. 21.11; Mc. 1.24, 14.67 e 16.6; Lc. 18.35-37; Jo. 1.45-46, 18.4-8 e 19.19-20;
At. 4.10, 6.13-14 e 26.9). Ele mesmo se identificou como ‘Jesus de Nazaré’ (At. 22.8).

A Bíblia da Nova Era
Os teosofistas não creem que a sabedoria de Deus está revelada na Bíblia, nem que ela foi
inspirada, muito menos na ação do Espírito Santo. Para eles Deus é um ser impessoal, que se
identifica com a humanidade, mas não age como Pai amoroso e misericordioso. Essa crença
central não surgiu com Blavastsky, é muito antiga, teve suas origens na Índia e no Tibet, que hoje
constituem o paraíso das superstições, miséria material e espiritual, e reencarnacionismo. A
Teosofia de Elena engloba doutrinas de diversas crenças religiosas, inclusive considerando Jesus
Cristo como reencarnação de Zoroastro, que segundo ela também reencarnou como Buda.
A médium e escritora norte-americana Marilyn Ferguson (1938-2008), lançou em 1980 o
livro “A Conspiração Aquariana”, considerado a Bíblia da Nova Era. Um dos objetivos do MNE é
criar um novo homem, totalmente destituído dos padrões morais de comportamento que o
Cristianismo oferece7.

1 – A MANIPULAÇÃO DA BÍBLIA NO MNE
Os novaeranos afirmam que o Cristianismo será substituído por outros valores espirituais.
Para justificar essas mudanças procuram apoio na Bíblia, alegando que alguns textos,
corretamente interpretados, prenunciavam a Nova Era. Vejamos alguns exemplos:
“E, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos
vieram do oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus?
Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos a adorá-lo” (Mt. 2.1-2).
Interpretação da NE: “A estrela de Aquárius está a caminho de Belém. Os reis magos de
hoje, isto é, os estudiosos, os videntes, os sábios, os iniciados, os espiritualistas, os iluminados, os
que têm coração aberto, já viram a estrela e a estão seguindo com alegre expectativa. Logo,
logo, chegarão à Belém da Nova Era... Sim, glória ao Deus que habita as grutas internas do
subconsciente, que é a fonte inesgotável de tudo, suprimento perfeito; e paz na terra, porque a
paz é o elo maravilhoso da fraternidade” (Aquárius, A Nova Era Chegou, p. 41-42).
“Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está
em oculto; e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará” (Mt. 6.6).
Interpretação da NE: “Jesus ensinou a usarmos o que hoje a Ciência da Mente reconhece
que é uma lei infalível e universal: o que você pede, o que você pensa e deseja, o que você
mentaliza, acontece, porque o subconsciente é acionado para executar. No âmago do
subconsciente está o Pai, o EU SUPERIOR” (OS Poderes de Jesus Cristo, p. 234).
“Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas,
saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. As loucas,
tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em
suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas, e
adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro.
Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas
7

O MNE defende a liberdade sexual total, o que inclui homossexualismo, adultério e prostituição.
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disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas
as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos
que o vendem, e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que
estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois
chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo,
disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a
hora em que o Filho do homem há de vir” (Mt. 25.1-13).
Interpretação da NE: “Uma imensa multidão já acendeu suas lâmpadas para aguardar a chegada
da Nova Era. Por toda parte surgem movimentos ligados à Nova Era... Muitos, no entanto,
cansam, adormecem e sua lâmpada se apaga... Muitas pessoas vivem e viverão nas trevas, por
esta razão os efeitos dos hábitos - crenças, mentalidades, educação, ideologias políticas, visão da
vida – continuarão a dominar tantas e tantas mentes durante muito tempo ainda” (Aquárius, A
Nova Era Chegou, p. 38-39).
“E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com
vestido de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele
emudeceu” (Mt. 22.11-12).
Interpretação da NE: “O Mestre estava convidando seus amigos, em primeiro lugar para a festa
de Aquárius, para o banquete do nascimento da Nova Era ...Entre os que apareceram para a
festa, havia um que não estava vestido com a roupa nupcial, ou seja, permanecendo em Peixes,
queria entrar em Aquárius. Não era possível” (Aquárius, A Nova Era Chegou, p. 35-36).
“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida” (Jo. 14.6).
Interpretação da NE: “Ele apontou o caminho, a Verdade e a Vida... Ninguém, ou poucos,
entendiam o que ele dizia, porque estava falando a linguagem de Aquárius” (Aquárius, A Nova
Era Chegou, p. 27,32).
“Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao
homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha; e desceu a chuva, e correram rios, e
assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a
rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem
insensato, que edificou a sua casa sobre a areia; e desceu a chuva, e correram rios, e
assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda” (Mt.
7.24-27).
Interpretação do MNE: Davi Spangler declarou: “Quando Jesus falou sobre os que
constróem na areia, ele está se referindo às pessoas que deixam de reconhecer a divindade dos
homens” (Reflections on the Christ, p. 61).
“E disse: Um certo homem tinha dois filhos; e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a
parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o
filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus
bens, vivendo dissolutamente... E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse
ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me
deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos; vindo, porém, este teu filho, que
desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse:
Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas; mas era justo
alegrarmo-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu; e tinha-se
perdido, e foi achado” (Lc. 15.11-32).
Interpretação do MNE: “A Casa do Pai -- segundo Jesus -está no interior do ser humano. A
Era de Aquárius é, sem dúvida nenhuma, o retorno ao paraíso perdido e à casa do Pai. Aquárius é
a plenitude da mente. Aquárius é o retorno à casa do Pai” (Aquárius, A Nova Era Chegou, p. 34).
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Podemos observar, que à semelhança das lideranças kardecistas, os arautos do MNE leem
nos textos bíblicos coisas que absolutamente eles não dizem. Os novaeranos também
compartilham com os espíritas outra marcante característica, a irreverência e a ousadia
desrespeitosa para com o Senhor Jesus Cristo. Vejamos como se referem ao relacionamento
entre Maitreya e o nosso amado Salvador:
“Maitreya e o Mestre Jesus são particularmente próximos. Lembre que o Mestre Jesus foi o
veículo através do qual Maitreya trabalhou na Palestina, 2.000 anos atrás, e isto
provavelmente estabeleceu uma relação particular entre Eles. Os Mestres conhecem
apenas total amor incondicional por todos os seres A Hierarquia é uma Fraternidade—a
única verdadeira fraternidade existente no mundo até agora. O objetivo de Maitreya é o de
estabelecer a humanidade como a fraternidade que ela é” – Maitreya, canalizado por
Benjamin Creme, respondendo a pergunta “os mestres são amigos uns dos outros?” na
revista Share International, extraída do site http://www.share-international.org.

2 – O HOMEM NO MNE
O MNE ensina que todo homem possui no Eu Superior, ou Eu Íntimo, uma natureza divina,
mas nem todos tem consciência disso, e esse é o problema do homem: a ignorância da sua
própria identidade: “A desgraça do mundo é a ignorância. Até esta Era de Peixes, provavelmente
o homem tenha conseguido avançar apenas até sua própria sombra. E passou a definir-se
conforme essa sombra, daí o grande equívoco de considerar-se um minúsculo grão de areia, um
projeto inacabado, um pecador nato” (Aquarius, A Nova Era Chegou, Lauro Trevisan, p. 49).
Defende, então, o MNE, vários métodos de alteração de consciência, tais como: ioga,
meditação transcendental, transes de danças, drogas etc. como meio de alcançar essa
identidade com a divindade. Essa experiência é definida como iluminação.
Refutação bíblica: A Bíblia nos ensina que o universo e o próprio homem foram criados por
Deus (Gn. 1.1,26; Sl. 19.1 e 24.1-2; At. 17.24-27). Ensina mais, que Deus não é homem e o
homem não é Deus (Nm. 23.19; Ez. 28.2). A reação do homem, quando colocado diante de Deus,
é de lamentação e reconhecimento de sua indignidade (Is. 6.5; Ap. 1.17). E a Bíblia é muito clara
sobre a maneira como o homem deve aproximar-se de Deus Sl. 95.6-7 e 100.3; Mq. 6.8).
“Não há pecado em vida e nem na morte. Pecado é ilusão. O mal não existe. Durante 2000
anos fomos chamados de criaturas pecaminosas, mas somos iguais a Deus ou Cristo” (espírito
Ramtha Seth, canalizado por meio da médium J. Z. Knight).
Refutação bíblica: A Bíblia nos diz que se negamos que somos pecadores mentimos (Is.
64.6-7; Rm. 3.23; IJo. 1.8-10).
“Não devemos pregar a este mundo, o mundo não precisa de salvação – deixe-o em paz.
Livre-se da culpa... não viva mediante regras, viva pelos sentimentos... Você é o Senhor dos
Exércitos, você é o Príncipe da Paz. Tornar-se iluminado é colocar em primeiro lugar a prioridade
da iluminação – a prioridade de amar o EU. A alma não é algo que você precisa salvar ou remir,
também não é algo que possa perder” (Ramtha Seth, canalizado por meio da médium Jane
Roberts – grifo nosso).
Refutação bíblica: Lemos na Bíblia que a razão principal da vinda de Jesus ao mundo foi
salvar a humanidade através de seu sacrifício na cruz (Mt. 20.28; Jo. 3.16-17; ITm. 1.15).
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III – OS OBJETIVOS DO MNE
1. Nova Ordem Mundial
2. Novo Governo Mundial
3. Nova Religião Mundial
Dizem os novaerenses:
“Ele não vem para nos julgar, porém para ajudar a humanidade e para inspirá-la. Ele é
Maitreya, o educador do mundo e da nossa geração humana, uma pessoa para a qual
existem diversos nomes: O Messias dos Judeus, o quinto Buda dos Budistas, o Mahdi dos
muçulmanos e o Krishna dos hindus e o Kalkî Avatara dos Brâhmanes, o derradeiro
Messias, que virá na culminação do Grande Ciclo. Agora ele se revelará para nos conduzir a
uma nova era. Sua presença nos garante que não haverá uma terceira guerra” (A Doutrina
Secreta, E.Blavatsky).
“O nome Maitreya é derivado da palavra sânscrita Maitri, que significa bondade, amor,
benevolência, amizade, afabilidade, boa vontade. Maitreya significa Propagador do Bem.
No Oriente é crença universal que esse Bodhisattva aparecerá com o nome de Maitrya
Buddha, na sétima Raça. Ele é esperado antes do final do presente ciclo da humanidade.
Segundo Alice Bailey, Bodhisattva é o nome dado ao cargo atualmente exercido pelo
Senhor Maitreya, conhecido no Ocidente como Cristo. Esse cargo poderia ser traduzido
como o Instrutor do mundo. O Bodhisattva é o líder de todas as religiões do mundo e o
Mestre dos Mestres e dos Anjos. A literatura budista atesta que em Shamballa surgirá
Maitreya, o Messias, e descrevem-no como um Salvador, montado em um cavalo branco...
geralmente representado pela imagem de grande guerreiro, arauto do ingresso da energia
da vontade-poder cósmica na aura da Terra. Seu cavalo branco é símbolo da purificação do
planeta anunciada pela Hierarquia”. Fonte: http://www.curaeascensao.com.br – grifo nosso.
O MNE insiste que está inserido nas profecias bíblicas. A descrição do ‘senhor maitreya’ foi
retirada do Apocalipse:
“E olhei, e eis um cavalo branco; e o que estava assentado sobre ele tinha um arco; e foi-lhe
dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer” (Ap. 6.2).
“E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel
e Verdadeiro; e julga e peleja com justiça” (Ap. 19.11).
Essa apropriação das Escrituras sim é o verdadeiro cumprimento de profecias bíblicas. As
Escrituras Sagradas deixam claro que na Grande Tribulação, período de sete anos que se dará
após o arrebatamento da igreja (ITs. 1.10), surgirá a primeira besta, o anticristo, um líder político
mundial (Ap. 13.1-8) e haverá uma religião mundial, sob o comando da segunda besta, o falso
profeta (Ap. 13.11-18 e 16.19). O MNE pretende ser essa religião mundial (Mt. 24.5 e 24.23-25;
IJo. 2.18 e 4.1-3).

1 – OS EVENTOS FUTUROS QUE OS CRISTÃOS AGUARDAM
Confrontando as falácias novaeranas, podemos ler na Bíblia o que nós cristãos devemos
esperar, a partir das profecias inspiradas:
 O arrebatamento da igreja (ICo. 15.51-54; ITs. 4.16-17).
 A grande tribulação, a última das 70 semanas de Daniel (Dn. 9.24-27).
 No final da tribulação, a volta de Cristo com a igreja glorificada (Ap. 19.11-20).
 Trava-se a Batalha do Armagedom, com a derrota da besta, do falso profeta e a prisão
de Satanás (Ap. 20.1-3).
 O reino milenar de Cristo (Is. 2.2-5, 11.5-10 e 35.4-6.
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A Nova Era é uma imitação desse futuro reino de Cristo: “Diz o apocalipse de São João,
quase no final: “vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram,
e o mar já não existe. Aquarius é a Nova Jerusalém, cujo nome significa herança de paz”
(Aquarius a Nova Era Chegou, Lauro Trevisan, p. 113).
A nova e única religião que o MNE pretende estabelecer é uma mistura. Retira do
Cristianismo o amor ao próximo; do panteismo a ideia que Deus está em tudo; do monismo a
ideia que tudo é um; do hinduismo a reencarnação e o carma; do humanismo a ideia que o
homem é bom; da astrologia os poderes dos signos, e da teologia a ideia que a ressurreição é
apenas um despertamento da fé.

QUADRO COMPARATIVO DA SEGUNDA VINDA DE JESUS CRISTO
O QUE DIZ A BÍBLIA

O QUE DIZ A NOVA ERA

1- Cristo exaltado (Fp. 2.9-11)
2- Cristo glorioso e majestoso (Ap. 1.7-8)
3- Reis dos reis que reinará para sempre (Ap.
19.11).
4- Será visto por todos os homens (Mt.
24.29-31; Ap. 1.7).
5- Virá julgar todos que o rejeitaram ((Mt.
25.41-46).
6- Estabelecerá um reino glorioso e eterno
(Is. 11.1-10).
7- Virá cumprir o plano de Deus (At. 3.19 e
17.31).

1- O homem exaltado (Senhor Maitrya).
2- O homem nebuloso e místico.
3- Falta de identidade, sem autoridade para
reinar sobre a humanidade.
4- Envolvido por mística invisível, um “Cristo”
cósmico.
5- Nunca fala de julgamento e dá boas vindas
a todos, de todas as religiões.
6- Quer estabelecer um reino temporal,
centralizado no homem da Nova Era.
7- Não virá enquanto a humanidade não
estiver pronta para recebê-lo.

2 – O MNE JUSTIFICA O ARREBATAMENTO DA IGREJA
Líderes e adeptos do MNE creem piamente que a Terra precisará ser “purificada” para que
a nova era seja implementada. Segundo eles, essa purificação será feita com a retirada do
planeta de todas as pessoas que estejam bloqueando a ação da nova era, emitindo forças
negativas contra o Senhor Maitreya, e impedindo a união espiritual da humanidade. Entendem
que todas as vozes dissidentes deverão ser convertidas, silenciadas ou removidas. Essas vozes ou
pessoas são os cristãos, conforme proclamam com toda clareza os porta vozes do MNE:
“Os porta vozes na Nova Era ensinam que a Terra deve brevemente passar pelo caos
através de um ‘processo de purificação’ e os cristãos estão no topo da lista na Nova Era
como aqueles que serão purificados... a remoção da Terra daqueles que se rebelam contra
a vindoura ordem mundial da nova era será evidentemente supervisionada por um
messias, que muitos na nova era acreditam ser o Senhor Maitreya” – Dark Secrets of the
New Age (Segredos Ocultos da Nova Era), Texe Marrs, citado em A Nova Era, p. 160.
“Aqueles indivíduos com frequência vibratória baixa serão removidos da Terra durante as
próximas duas décadas” – John Randolph Price, citado em A Nova Era, p. 160. Obs.: Essa
profecia foi feita em 1994.
“Em sua infinita bondade, a Providência Divina criou planetas nos quais os espíritos menos
evoluídos poderão encarnar e continuar sua busca de crescimento, ainda que à custa de
muita dor” – Dr. Fritz, pelo médium João Peres, citado em A Nova Era, p. 162.
“...essa transferência, que de acordo com as profecias, resultará na diminuição concreta da
população da Terra, será acompanhada por catástrofes climáticas destinadas a equilibrar
energicamente o planeta” – Frank de Oliveira, citado em A Nova Era, p. 162).
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“Eu, Maitreya, derramo meu vaso de chama limpadora sobre o planeta, que a vontade
Divina seja completada... está ordenado que aqueles que não escolherem entrar nesta
nova expressão de desenvolvimento não serão forçados a fazê-lo, porém muito pelo
contrário, serão levados a um lugar preparado de acordo com sua escolha” – Mensagens
ao Mundo para Esta Década, citado em A Nova Era, p. 162-163.
Podemos deduzir, que após o arrebatamento da Igreja, Satanás vai explicar o
desaparecimento dos cristãos com o argumento de não terem aderido à Nova Era, conforme
havia previsto. Também convencerá as pessoas que as catástrofes geográficas e climáticas que
ocorrerão serão necessárias para a purificação da Terra e instalação definitiva do milênio de paz,
com o Cristo da Nova Era.
Os adeptos do MNE afirmam crer em Deus, em Cristo, na alma, na oração e na vida após a
morte, dentro de sua terminologia própria, completamente diferente da teologia cristã. A
teologia do MNE é uma falsa teologia, centralizada em um falso cristo (Senhor Maitreya), que
proclama um falso evangelho, terminando com uma falsa salvação. Os que aceitam essa teologia
se depararão com uma falsa segunda vinda de um falso reis dos reis.

IV – OS SÍMBOLOS, O VOCABULÁRIO E OS ARAUTOS DO MNE
1 – OS SÍMBOLOS DO MNE
Estejamos cientes que o MNE faz uma apropriação indevida de símbolos há muito
existentes, por exemplo a estrela de Davi, a pomba com ramo, a borboleta e o arco-íris, dando a
eles novos significados e uma interpretação muito peculiar, como já vimos no caso das Sagradas
Escrituras, mas isso não significa que o MNE se tornou dono absoluto dos mesmos. Os símbolos
servem para nos ajudar a identificar a atuação do MNE de maneira sub liminar em vários
setores.
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Cruz com laço - O MNE ensina
que a sexualidade purifica o
ser humano, eleva o espírito e
embeleza o corpo. É a volta ao
paganismo antigo, com danças
com barulho excessivo, as
orgias, a prostituição ritual.
Cruz Satânica ou Cruz da
confusão - O significado desse
símbolo é o mesmo do nome.
Netuno - A transformação das
crenças. A cruz para baixo
significa a destruição de todas
as crenças para que o planeta
Terra seja governado por
Maitreya o “Novo Messias”.

Anarquia - Movimento prega a
destruição de toda e qualquer
organização que não queira se
integrar ao novo sistema. É o
símbolo da anarquia, contra
tudo o que é lei.
Fonte: http://www.dicasfree.com/simbolos-nova-era/#ixzz4ZoplqfqE

2 – O VOCABULÁRIO DO MNE
A lista a seguir não esgota a terminologia utilizada pelos adeptos do MNE, porém uma
compreensão apropriada dessas palavras pode economizar nosso tempo quando os
confrontamos com as reivindicações do evangelho de Cristo. Também nos ajuda a identificar a
procedência de filmes, livros, matérias na internet e na televisão, onde os códigos do MNE
(palavras e símbolos) se inserem de maneira sutil.
Alfa —- Corpo físico.
Alquimia – Escola místico-ocultista surgida nos primeiros séculos depois de Cristo. A alquimia
ficou conhecida porque seus praticantes diziam-se capazes de transformar metais comuns em
ouro.
Animismo — Crença de que coisas inanimadas (como as plantas) possuem alma ou espírito. O
MNE vê o animismo como uma forma de reconsagrar a terra.
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Antroposofia — Uma seita esotérica fundada pelo místico alemão Rudolf Steiner. O termo
significa literalmente “sabedoria do homem”. Ela ensina que possuímos a verdade em nosso
íntimo. O sistema de pensamento é ocultista e espírita.
Aprendizado do Cérebro Direito — Acredita-se que o hemisfério direito do cérebro seja o centro
do pensamento intuitivo e criativo (ao contrário da natureza racional do hemisfério esquerdo). O
MNE se apoderou dessa ideia como justificativa para levar “técnicas de aprendizado do cérebro
direito” às salas de aula. Essas técnicas incluem a meditação, a ioga e a imaginação direcionada.
Ascensão de Cristo — É reinterpretada de uma forma mística, para referir-se à elevação da
“consciência crística” da humanidade. Descreve a percepção de que o homem é divino.
Aura — Um brilho ou halo irradiado que cerca os seres vivos.
Autoconhecimento - É um processo conhecido no esoterismo em que o indivíduo busca uma
interiorização. Isso é feito através da meditação, olhando para dentro de si mesmo,
questionando-se até alcançar um estágio superior onde o psíquico entra em funcionamento,
liberando o “estágio de consciência”, quando pode entrar em contato com seres de outras
dimensões ou a “canalização”.
Autopercepção — Usam este termo como sinônimo de Deus-percepção. Refere-se a um
reconhecimento pessoal da própria divindade.
Avatar — Uma pessoa que “desce” de cima em forma humana, como manifestação da
divindade, e que revela a verdade divina às pessoas. Uma pessoa dessas supostamente já
progrediu além da necessidade de reencarnar em outro corpo, isto é, já não tem mais nenhum
“carma ruim” que precise pagar.
Bhagavad Gita — Escritura sagrada hindu.
Boa Vontade Mundial — Um lobby político do MNE cujo objetivo é expor “O Plano” detalhado
nos escritos de Alice Bailey.
Bodhisattva — Um ser que supostamente ganhou o direito de entrar em nirvana ou na
iluminação, mas em vez disso preferiu voltar voluntariamente desse estado, a fim de ajudar a
humanidade a atingir o mesmo alvo. Jesus Cristo é tido como um bodhisattva.
Buda — “O Iluminado”. Um avatar ou mensageiro.
Cabala — Doutrina misteriosa hebraica baseada na interpretação mística da Bíblia, práticas
mágicas e ocultistas.
Canalização —- O mesmo que mediunidade. O canalizador entrega o controle de suas
capacidades perceptivas e cognitivas a uma entidade espiritual, com o propósito de receber
informação paranormal.
Canalizador por Transe — O mais recente termo usado para “médium de transe”.
Carma — Refere-se à “dívida” acumulada contra a alma como resultado das boas e más ações
cometidas durante a vida (ou vidas) de alguém. Se a pessoa acumular carma bom, supostamente
reencarnará num estado desejável. Se a pessoa acumular carma ruim, reencarnará num estado
menos desejável.
Cartas PES — Um maço de vinte e cinco cartas contendo cinco símbolos, inclusive estrelas,
quadrados, círculos, cruzes e ondas, usado para adivinhação.
Cartas de Tarô — Maço de setenta e oito cartas que supostamente revelam os segredos do
homem e do universo.
Cidadãos Planetários — Um grupo ativista do MNE comprometido em engendrar uma
“consciência planetária” tanto entre seus adeptos quanto entre o público em geral.
Círculo Mágico — Um círculo desenhado pelos ocultistas para protegê-los dos espíritos e
demônios, que eles chamam por meio de feitiçaria e rituais.
Clariaudiência — A capacidade de ouvir mentalmente sem usar os ouvidos.
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Clarividência — A capacidade de ver mentalmente, sem usar os olhos, além dos limites comuns
de tempo e espaço; também chamada “segunda visão”.
Comunidade de Aprendizado Chinook — Uma comunidade educacional do MNE localizada na
região noroeste do litoral do Pacífico. Esse grupo patrocina programas educacionais de longo e
de curto prazo sobre transformação pessoal e social, espiritualidade da Nova Era, e como viver
com uma perspectiva ecológica.
Comunidade Findhorn — Uma comunidade lendária do MNE, localizada na região norte da
Escócia. Esse grupo oferece um programa educacional contínuo sobre os princípios da
espiritualidade da Nova Era.
Consciência Cósmica — Uma percepção espiritual e mística de que tudo no universo é “um”.
Atingir a consciência cósmica é ver o universo como Deus e Deus como o universo.
Conselho da Unidade na Diversidade — Uma “megarede” do MNE com mais de 100 redes e
grupos que cerram fileiras pela cooperação e interdependência global.
Controle — O espírito que envia mensagens através de um médium.
Convergência Harmônica — A assembleia dos meditadores do MNE, reunidos no mesmo horário
astrológico propício em diferentes localidades, para acompanhar a chegada da paz na terra e de
um governo mundial único.
Corpo Astral — Um corpo espiritual capaz de projetar-se para fora do corpo físico. O corpo astral
sobrevive à morte.
Cristais — São pedras formadas por terem passado por intenso calor no interior da Terra,
chamada pressão tectônica. Isso faz com que essas pedras fiquem transparentes e de várias
cores e diversos tipos. Os novaerenses acreditam que os cristais contêm poderes incríveis de
cura e energia. Os cristais são frequentemente alardeados como capazes de restaurar o “fluxo de
energia” no corpo humano.
Cristianismo Esotérico — Uma forma mística de Cristianismo que vê sua “verdade central” como
idêntica à “verdade central” de todas as outras religiões (por exemplo: o homem é divino).
Cristianismo Exotérico — Uma forma de Cristianismo identificada com o Cristianismo histórico
ou ortodoxo, que os adeptos do MNE descrevem como destituído de toda autenticidade
espiritual.
Cristo Cósmico — Nas escolas de pensamento esotérico, Cristo é considerado como um espírito
universal ou uma força cósmica. O objetivo primário desse espírito, ou força impessoal, é guiar a
evolução espiritual da humanidade.
Cromoterapia - Tratamento de doenças através das cores.
Curandeiro Psíquico — A pessoa que cura moléstias mentais ou físicas com a energia cósmica
que emana através de suas mãos.
Déjà Vu — A sensação de já ter experimentado um evento ou lugar que está sendo encontrado
pela primeira vez.
Desencarnada — A alma ou personalidade de uma pessoa que morreu.
Deus — Um ser que tem “muitas faces”. É considerado um ser radicalmente imanente chamado
muitas vezes de “consciência universal” ou “energia universal”. O deus da Nova Era é uma força
impessoal que permeia o universo.
Ectoplasma — Uma substância branca transparente que flui das aberturas corporais do médium,
supostamente denotando a presença de um espírito desencarnado.
Encarnação em Massa — A encarnação do Cristo em toda a humanidade. Os defensores da
Nova Era dizem que essa encarnação está ocorrendo atualmente numa escala planetária, e não
difere da encarnação do Cristo cósmico no corpo de Jesus há 2.000 anos.
Energia Psíquica — Energia extra-sensorial que capacita as pessoas para realizarem milagres.
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Escrito Automático — O mesmo que psicografia. Escrito produzido sem o pensamento
consciente de uma pessoa viva; mensagem escrita através de um espírito mediante lápis ou
máquina de escrever.
Esotérico — Palavra usada para descrever o conhecimento possuído ou compreendido somente
por poucos.
Florais de Bach - Sistema de medicação através das flores, descoberto e desenvolvido pelo
médico Edward G. Bach (1886-1936).
Gnomos – Palavra inventada pelo médico alquimista Paracelso (1493-1541), para denominar
anões disformes e sobrenaturais, que segundo os esoteristas judeus residiam no seio da Terra.
Hoje são vistos como seres protetores da natureza e os esoteristas garantem que realmente
existem.
Humanismo Cósmico — Em contraste com o humanismo normativo que vê o homem como a
medida de todas as coisas, o humanismo cósmico vê o homem como tendo potencial
virtualmente ilimitado devido à sua divindade íntima.
Espírito Controlador — Um espírito desencarnado que transmite mensagens de pessoas mortas
aos vivos mediante um médium em transe.
Espírito-Guia — Uma entidade espiritual que fornece informação de “orientação”,
frequentemente através de um médium ou canalizador. O espírito fornece orientação somente
depois que o canalizador lhe entrega o controle sobre suas capacidades perceptiva e cognitiva.
Eu Íntimo/Eu Superior — Refere-se à natureza divina íntima possuída por todos os seres
humanos. Diz-se que todas as pessoas possuem um eu íntimo, embora nem todas estejam
conscientes dele.
Experiência Extra-Corpórea — Deixar o corpo físico enquanto descansando, dormindo, quase
morrendo, ou temporariamente morto.
Filosofia Perene — Um termo cunhado por Aldous Huxley que vê toda verdade ou experiência
religiosa como uma e a mesma. Essa filosofia propõe, que embora os exteriores das várias
religiões possam diferir, a essência ou verdade central é a mesma em cada uma delas.
Fotografia Kirlian — Um processo fotográfico que mede as auras vivas.
Gaia — O nome grego para a deusa Terra. Também se refere à hipótese científica formulada por
James Lovelock pela qual toda a matéria vivente na Terra é tida como um único organismo vivo.
Nesse esquema, a humanidade é considerada o sistema nervoso da terra viva.
Globalismo — Um termo moderno que se refere à necessidade de uma transformação das
atuais divisões de estados-nações em uma comunidade mundial única.
Gnosticismo — Uma tradição que se reporta ao segundo século e que afirma vir a salvação
através de “gnose” ou conhecimento intuitivo da suposta divindade da pessoa.
Grafologia — Analisar e predizer o caráter com base na caligrafia.
Grande Invocação — Uma prece da Nova Era que foi traduzida em mais de oitenta idiomas. O
propósito dessa prece é invocar a presença do Cristo cósmico na terra, levando assim à
unicidade e fraternidade de toda a humanidade.
Guru — Professor ou mestre.
Guru de Grupo — Uma gíria da Nova Era que se refere à ideia de que o Cristo cósmico está
encarnado em toda a humanidade. Toda a raça humana é vista como um único “guru”.
Hierarquia Espiritual de Mestres — Os defensores da Nova Era acreditam que esses “mestres”
espirituais são homens altamente evoluídos, que tendo atingido a perfeição, estão agora
guiando o restante da humanidade para esse mesmo fim.
Holismo — A teoria de que toda a realidade é organicamente uma. Tudo no universo é visto
como inter-relacionado e interdependente.
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Holística - Palavra originada do grego “elolikós”, que significa uma expressão comum a várias
línguas. Usada na Nova Era para denominar aquilo que é global, comum a todas as pessoas.
I Ching - Trata-se de um método de adivinhação surgido na China. O consulente formula a
pergunta, em seguida joga três varetas ou três moedas, seis vezes seguidas. As combinações
formam o hexagrama da pergunta, que será identificado no livro do mesmo nome.
Iniciação — Esse termo ocultista geralmente é usado em referência à expansão ou
transformação da consciência de uma pessoa. O “iniciado” é alguém cuja consciência foi
transformada, de modo que ele agora percebe realidades íntimas. Há vários “graus” de iniciação.
Ioga — Um meio de se unir ao ser supremo, ou à alma do universo.
Iogue — Alguém que pratica a ioga.
Interdependência/Interligação — Palavras usadas pelos adeptos da Nova Era para descrever a
unicidade, e a unidade essencial de tudo no universo. Toda a realidade é vista como interdependente e interligada.
Jesus — Um avatar que atingiu alto nível de sintonia com o Cristo cósmico. Isso o capacitou a
tornar-se um veículo corpóreo para o Cristo por um período de três anos.
Kundalini — A energia elementar do corpo humano, que como uma serpente repousa enrolada
na base da coluna vertebral.
Levitação — Erguer objetos ou pessoas do chão sem usar energia física.
Logos Solar — Um poderoso ser espiritual, a vida que contém a alma do sistema solar. O sistema
solar material é simplesmente uma manifestação (ou corpo) físico dessa inteligência vivente.
Logos Terreno — É um grande ser espiritual, a vida que contém a alma do planeta Terra. A Terra
é considerada uma manifestação física (ou corpórea) dessa inteligência espiritual.
Macrocosmo - Refere-se ao mundo exterior, e nosso mundo interior é o microcosmo.
Esotericamente, ambos têm que estar em perfeita harmonia para que o homem viva em paz e
saudável.
Mandala - Origina-se do sânscrito e significa “círculo”, pois essa forma geométrica, aliada a
outras, era usada pelos povos do antigo Oriente para viajarem ao próprio “eu”, e expressarem o
contato do ser humano com as energias divinas.
Mantra — Uma palavra ou frase que deve ser entoada repetidamente, no esforço de esvaziar a
mente e alcançar a “consciência cósmica” (unicidade com Deus e o universo).
Medicina Alternativa - Uma forma nova de tratamento de doenças através da cromoterapia,
florais, hidroterapia, musicoterapia, acupuntura, voltar a andar descalço, uso de ervas
medicinais, alimentação balanceada dentre outros.
Mestres Evoluídos — Refere-se àqueles que supostamente já alcançaram o mais elevado nível
de consciência espiritual e se tornaram guias da evolução espiritual da humanidade.
Metafísica — A ciência do sobrenatural.
Metempsicose - O mesmo que reencarnação. O retorno em outro corpo é determinado para que
a pessoa possa ir “progredindo”, pagando pecados de vidas anteriores através da caridade, até
atingir um estágio superior e não voltar a reencarnar. Admite a possibilidade do espírito do
homem reencarnar em animais.
Monada - Significa a unidade perfeita que compreende o espírito e a matéria sem separação e
constitui o próprio Deus. Leibniz, filósofo alemão (1646-1716), a definiu como uma substância
simples, invisível, que entra na composição de todos os seres.
Movimento do Potencial Humano — Um movimento com raízes na psicologia humanista, que
enfatiza a bondade essencial e o potencial ilimitado do homem.
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Mudança de Paradigma — Refere-se a uma mudança na concepção do mundo. O chamado
“novo paradigma” (novo modelo ou forma) é panteísta (tudo é Deus) e monista (tudo é um).
Musicoterapia - Tratamento de determinados distúrbios orgânicos e mentais através da música.
O processo se desenvolve por meio da combinação de notas conforme o estado psíquico do
paciente. Dizem que se sintoniza corpo e espírito numa só frequência.
Nascimento Psíquico — Um despertar de consciência e poder espiritual ou cósmico. Essa nova
consciência é a que reconhece a unicidade com Deus e com o universo. O nascimento psíquico é
o equivalente ocultista do novo nascimento cristão.
Nirvana — Liberação das coisas terrenas; paraíso.
Numerologia — A análise de significados ocultos ou proféticos nos números, correlacionando-os
às letras através de tabelas, segundo uma antiga arte mágica criada pelos caldeus.
Om — Uma palavra que simboliza Brama, o Deus Criador.
Oráculo - No mundo pagão das antigas civilizações, eram as respostas que os deuses davam aos
fieis que os consultavam nos templos, consideradas infalíveis.
Parapsicologia — Estudo dos fenômenos psíquicos usando métodos científicos.
Pedagogia Waldorf – Baseada na filosofia da educação do filósofo austríaco Rudolf Steiner,
fundador da antroposofia. Procura integrar de maneira holística o desenvolvimento físico,
espiritual, intelectual e artístico dos alunos. O objetivo é desenvolver indivíduos livres,
integrados, socialmente competentes e moralmente responsáveis. Dentre outras coisas, esse
método pedagógico inclui: espiritualismo; antropocentrismo; desenvolvimento de órgãos de
percepção suprasensorial; desenvolvimento da consciência, da autoconsciência, da
individualidade e da liberdade; meditação antroposófica.
Pedagogia Montessori – Resultado de pesquisas científicas e empíricas desenvolvidos pela
médica e pedagoga Maria Montessori. É caracterizado por uma ênfase na autonomia, liberdade
com limites e respeito pelo desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e
psicológicas da criança. A pedagogia montessoriana insere-se no movimento das escolas novas,
tal como a pedagogia Waldorf.
Percepiente — Pessoa que recebe mensagens telepáticas.
PES — Percepção extra-sensorial que abrange capacidades paranormais como a telepatia, a
precognição e a clarividência.
Planetização —Unificação do mundo numa fraternidade coletiva.
Plano — “O Plano” é uma frase que ocorre com frequência nos escritos de Alice Bailey. Refere-se
aos preparativos específicos para implantação de 1) uma nova ordem mundial; 2) um novo
governo mundial (haverá um rei semelhante a um deus); 3) um novo sistema econômico
mundial; 4) uma cultura mundial com a união de toda a educação, religião e raças. Os
preparativos para se alcançar esses objetivos serão executados pelos “Mestres da Hierarquia”,
um grupo de seres exaltados, que supostamente orientam a evolução espiritual das pessoas na
Terra.
No caminho para esse domínio do mundo, alguns objetivos intermediários foram fixados:
- uma central mundial para distribuição de alimentos, que controlaria todo o abastecimento
alimentar da humanidade;
- um serviço militar obrigatório em escala mundial (apesar das ideias pacificistas do MNE);
- um sistema econômico mundial;
- um sistema universal de cartões de crédito;
- um sistema de impostos mundialmente unificado;
- entrega das propriedades privadas dos setores de crédito, transportes e produção de gêneros
de primeira necessidade a um diretório mundial;
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- reconhecimento da necessidade de um controle mundial com relação a assuntos biológicos,
densidade populacional e serviços de saúde;
- obrigação de se subordinar a vida pessoal aos objetivos de um diretório mundial.
Desses pontos principais derivam-se outros, dos quais destacamos dois:
1) Os cristãos que resistirem a essa nova ordem mundial serão transportados para outra galáxia,
para lá alcançarem a consciência da Nova Era. Provavelmente a inclusão desse tópico visa
preparar as pessoas para entenderem o arrebatamento da igreja, ou seja, o desaparecimento de
milhões de pessoas em todo mundo.
2) Outro item do “plano” diz que as crianças serão educadas nas escolas de modo a desde cedo
serem iniciadas nos princípios da Nova Era (métodos Waldof e Montessori), o que vem de
encontro à fala de uma autoridade pública brasileira, amplamente debatida nos últimos dias,
afirmando que as crianças pertencem ao Estado e não às suas famílias.
Polaridade - Conceito esotérico de que tudo é dual, tem dois polos, positivo e negativo, havendo
semelhantes e antagônicos.
Precognição — Conhecimento prévio de eventos futuros.
PSI — Termo usado em lugar de psíquico ou parafísico.
Psicometria — Tirar informação a respeito de eventos que envolvem alguém de um objeto que
lhe pertença, geralmente manuseando-o.
Psicotecnologia — Refere-se aos vários enfoques ou sistemas que visam alterar
deliberadamente a consciência da pessoa.
Queda do Homem — Refere-se à queda da consciência do homem. Uma consciência decaída é a
que reconhece a existência apenas da esfera material. Acredita-se que o Cristo “redimiu” o
homem no sentido de tê-lo capacitado a perceber o mundo espiritual por trás do mundo
material.
Radiestesia - É a energia emanada da Terra em locais onde possivelmente hajam minerais,
fazendo dobrar a sua superfície. Veio daí a crença de se procurar água e outros minerais através
de uma forquilha, cuja ponta vibra quando encontra líquidos ou minerais nos lençóis
subterrâneos. No esoterismo, a crença é de que nós também emitimos essas vibrações, surgindo
a medicina através da captação dessas ondas radiestésicas.
Rede — Uma organização informal, descentralizada criada por indivíduos que pensam de forma
parecida, interessados em tratar de problemas específicos e oferecer possíveis soluções fora das
instituições convencionais.
Retrocognição — Conhecimento de eventos passados conhecidos de forma paranormal.
Revolução da Consciência — O MNE convoca uma “revolução da consciência”, uma nova forma
de enxergar e experimentar a vida. O enfoque básico dessa nova consciência é a identificação de
Deus com toda a humanidade, com a Terra e com todo o Universo.
Runas - Sistema adivinhatório composto por 24 pedras com sinais gráficos. Conforme as pedras
vão sendo jogadas formam palavras, que são decifradas através de um livro que contém os
significados. Esse sistema foi criado pelos vikings, na Dinamarca, por volta do terceiro ou quarto
século depois de Cristo. Ficou perdido por mais de 500 anos, sendo agora redescoberto pela
Nova Era.
Sangue de Cristo — Alguns adeptos da Nova Era entendem que ele se liga à “energia vital” do
Cristo cósmico. Esse “sangue” supostamente fluiu da cruz para as esferas etéreas (ou espirituais)
da terra. Dessas esferas, o Cristo procura guiar a evolução espiritual da humanidade.
Saint Germain - Podemos chamá-lo de Deus da Liberdade, Saint Germain, Santo Irmão, São José.
Foi o pai físico de Jesus, "o representante do Filho de Deus" e também é Pai de todos os filhos e
filhas de Deus que trilham o caminho do Cristo na Terra. O anseio de sua alma tem sido libertar a
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humanidade da opressão, da injustiça, da ignorância, da dor, da maldade, do ego e de tudo que
aprisiona a alma. Este sempre foi o marco de sua luta e serviço em todas as suas encarnações,
atuando nas mais diferentes áreas, sempre elevando a bandeira da Liberdade. Ao longo de suas
muitas vidas na Terra, Saint Germain elevou sua consciência, aprimorando e devolvendo as
qualidades do sétimo raio de energia cósmica, que são: liberdade, justiça, alquimia,
transmutação, profecia, rejuvenescimento, oportunidade e perdão. A Chama Violeta é um
aspecto do sétimo raio do Espírito Santo. O Fogo Sagrado que transmuta a causa, o efeito, o
registro e a memória do nosso passado e o carma negativo. Esta é a Chama da Transmutação, da
Liberdade e do Perdão Divino. Assim como Jesus possuía a custódia do anterior ciclo de
Dispensação Crística, o Mestre Ascensionado Saint Germain usufrui a preferência, o privilégio e a
responsabilidade de trazer a liberdade no presente ciclo a toda criatura - seja homem, ser
elemental ou anjo prisioneiro. Elizabeth Clare Prophet era a médium (canalizadora) desse ‘guia’.
Saúde Holística — A saúde holística vê o corpo como um organismo inter-relacionado. Seu
objetivo é tratar a pessoa toda (corpo, mente e espírito) ao invés de apenas tratar uma doença
particular.
Segunda Vinda de Cristo — Considerada por muitos como a vinda do Cristo Cósmico em toda a
humanidade, relacionada ao conceito de “encarnação em massa” da Nova Era. A Segunda Vinda
está supostamente ocorrendo agora nos corações e mentes de pessoas em toda a Terra. Outros
a associam especificamente ao aparecimento do Maitreya como o avatar desta era.
Shamballa - Cidade mitológica subterrânea onde habitam os “governantes secretos da Terra”.
No MNE essa crença é defendida como verdade absoluta.
Simbologia - Refere-se a um sistema de símbolos que procura exprimir as afinidades secretas
das coisas com a nossa alma.
Sincretismo — Tentativa de combinar ou unificar sistemas religiosos diferentes. Os gurus da
Nova Era alegam que todas as religiões do mundo ensinam a mesma verdade central: todas as
pessoas possuem uma divindade íntima.
Sinergia — Um princípio que declara ser o todo maior do que a soma de suas partes.
Sinestésico — Uma pessoa sensitiva que usa uma forquilha para apontar água ou petróleo
escondidos, dinheiro enterrado, artigos ou pessoas perdidas.
Sintonização — O que na Nova Era corresponde à oração. Também se refere a um termo
relacionado basicamente à ideia da Nova Era de que seres humanos podem experimentar
identificação completa com Deus.
Telecinésia — A capacidade de mover objetos físicos apenas pela força da vontade ou pela
energia mental; também chamada de psicocinésia.
Terceiro Olho — Um olho imaginário na testa que dizem ser o centro da visão psíquica.
Transe — Um estado mental que se assemelha ao sono durante o qual a mente consciente
descansa enquanto uma entidade espiritual se apodera do corpo do médium.
Transformação — Os defensores da Nova Era promovem tanto a transformação pessoal quanto
a planetária. A transformação pessoal envolve as mudanças forjadas na vida da pessoa pelo
aumento da auto percepção. A medida que mais e mais pessoas forem transformadas
pessoalmente, o planeta também será transformado numa fraternidade global.
Vôo Astral — Viagem da alma que ocorre particularmente durante o sono ou a meditação
profunda.
Vedas — A mais antiga das escrituras hindus.
Visualização — Também conhecida como “imaginação direcionada”, a visualização refere-se
basicamente a “mente sobre a matéria”. Ela envolve a tentativa de operar mudança na esfera
material pelo poder da mente.
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Yin/Yang — Nomes chineses que se referem aos princípios ativo e passivo do universo. Yin
refere-se à força feminina ou (inativa) negativa; Yang à força masculina ou ativa, positiva. Essas
duas forças polares interagem continuamente. As palavras são usadas para descrever o
constante fluxo de movimento e mudança no universo (o “Tao”).

3 – OS ARAUTOS DO MNE
O ser humano fez tremendo progresso no campo da ciência, mas espiritualmente continua
um grande fracasso, em desesperada necessidade de um relacionamento de amor e paz com o
Deus Único e Verdadeiro, através de Jesus Cristo, o único que tem as palavras de vida eterna
(João 6.68).
Dessa maneira, os cristãos devem estar alertas, pois o MNE faz uso de símbolos,
vocabulário, músicas, livros e todo tipo de expressões culturais: sites, blogs, artigos, filmes e
outras mídias que tragam a assinatura ou enalteçam as pessoas abaixo, que são os mais famosos
responsáveis pela divugação das ideias e da filosofia do MNE pelo mundo. Alertamos que podem
ser encontrados livros de líderes cristãos que citam essas pessoas. Isso acontece por causa da
perigosa mistura de umas poucas verdades, em meio ao grande emaranhado de mentiras
encontrados no MNE. Esse alerta é feito pelo Pr. Walter Martin, no livro Como Entender a Nova
Era, e também pelos Prs. Dave Hunt e T. A. McMahon, no livro A Sedução do Cristianismo. É bom
atentar para frases, palestras, seminários e instruções dos arautos do MNE. Listamos abaixo seus
nomes em ordem alfabética. Muitos deles já morreram, mas sua influência permanece:
Agnes Sanford
Alice Ann Bailey
Annie Besant
Áurio Corrá
Benjamin Creme (Lord Maitreya)
Beverly Galyean
Bill Volkman
Carmem Lúcia Balesteros
Casey Treat
Célia Laborne Tavares
David Spangler
David Spangler
Dean C. Halverson
Donald Keys
Earl Nightingale
Edgar Cayce
Eileen Caddy
Elena Petrovna Blavatsky
Elizabeth Clare Prophet
Franklin de Oliveira
Fritjof Capra
George Trevelian

Gloria Steinem
J. Z. Knight
Jacob Needleman
Jane Roberts
Jean Houston
Jeffrey Stamps
Jessica Lipnack
João Peres
John Denver
John Lovelock
John Randolph Price
Kevin Ryerson
Lair Ribeiro
Lauro Trevisan
Levi H. Dowling
Lewis Mumford
Luiz Antonio Gasparetto
Margaret Mead
Marilyn Ferguson
Mark L. Prophet
Martha Pires Ferreira
Marsha Mason

Mathew Fox
M. E. Haselhurst
Mirna Grizich Moses Hull
Napoleon Hill
Nicolai Notovitch
Norman Grubb
Norman Vincent Peale
Og Mandino
Paulo Coelho
Paulo Duboc
Pedro Tornaghi
Peter Caddy
Robert Muller
Rodney R. Romney
Rudolf Steiner
Shirley MacLaine
Solange Christine Ventura
Theodore Rosozak
Thomas Berry
Thomas Kuhn
Tony Scott
William Irwin Thompson

4 – O PRECURSOR DE LORD MAITREYA MORREU EM 2016
O escocês Benjamin Creme (1922-2016), foi um artista (pintor, músico e escritor) que por
muitos anos estudou filosofia esotérica, passando a ser considerado pelos novaeranos a
principal fonte de informação sobre o aparecimento de Lord Maitreya.
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Estudou filosofia esotérica, particularmente Elena Blavatsky e Alice A. Bailey, e passou a
acreditar na existência dos Mestres da Sabedoria — um grupo de indivíduos perfeitos que zelam
pelo Plano Divino para este planeta. Em 1959 foi-lhe dito que era contatado entre esses
“mestres”, e que Maitreya, o Instrutor do Mundo (o mestre de todos os mestres, aguardado por
pessoas de todas as religiões sobre vários nomes — o Cristo, Messias, Imam Mahdi, Krishna,
Maitreya ou Buda) retornaria ao planeta em cerca de 20 anos.
Em 05/10/2016, Benjamin Creme recebeu uma declaração especial do seu mestre: “Os
tempos difíceis estão acabados, e as pessoas devem aguardar confiantemente pelo Novo Tempo,
quando Maitreya irá demonstrar Seu alto Ser e todos O reconhecerão como o Mestre para este
tempo”. Benjamim Creme morreu 21 dias depois, em 24 de outubro de 2016. A Share
International publicou uma nota sobre sua morte, da qual destacamos um pequeno trecho:
“Benjamin Creme morreu em paz, confiante que havia feito tudo o que podia para cumprir
a sua tarefa como o “embaixador” de Maitreya. O trabalho de sua vida está completo; ele
morreu sabendo que a emergência total de Maitreya é eminente e que, portanto, poderia
contar conosco para continuar o trabalho sem ele. Ele também sabia que, embora ele não
fosse ver o Dia da Declaração no plano físico, ele iria, mesmo assim “estar aqui”, como
falava, para experienciá-lo em outro nível.
A Emergência de Maitreya, o Instrutor do Mundo, e dos Mestres, já ocorreu; Maitreya e os
Mestres estão no mundo moderno a décadas — desde 1977. Maitreya, ainda não
reconhecido, já foi visto por milhões na televisão e via internet. Nós esperamos agora a Sua
total Emergência em um papel público reconhecido. Nossa informação, através de
Benjamin Creme e seu Mestre, é a de que o tempo não está distante”.
Fonte:
http://www.share-international.org/languages/portuguese/Benjamin_Creme/Benjamin_
Creme.htm.

V – A IGREJA E OS CRISTÃOS NO MNE
Temos visto até aqui as heresias e as estratégias do MNE, que inegavelmente estão
inseridos nos sistemas políticos e financeiros seculares. Deixamos para o final uma reflexão
sobre o que acontece nas igrejas e a atitude dos cristãos diante do MNE, e faremos isso a partir
das análises dos grandes apologistas cristãos, que vêm alertando desde os anos 1990 sobre os
perigos do MNE:

1 – PR. NATANAEL RINALDI
No estudo “Aquarius, a Nova Era Chegou”:
“Os cristãos hoje estão lendo os livros de Lauro Trevisan, Lair Ribeiro, Paulo Coelho, Og
Mandino, Norman Vincent Peale e outros escritores ligados a esse movimentos ocultistas
de nova consciência. Duas razões apresentamos para esse envolvimento: 1) ignorância da
Bíblia e falta de conhecimento doutrinário das verdades fundamentais bíblicas (Cl. 2.8,18;
IITm. 2.15 e 4.1-4; IPe. 3.15 e 2) amam mais a glória dos homens do que a de Deus (Jo.
12.43)”.

2 – PASTORES NORTE-AMERICANOS DAVE HUNT E T. A. MCMAHON, NO
LIVRO “A SEDUÇÃO DO CRISTIANISMO”:
“Os cristãos atuais estão sendo enganados por uma nova visão do mundo, mais sutil e mais
sedutora do que qualquer coisa que o mundo já experimentou... A Sedução do Cristianismo
não se dá como um ataque frontal ou como repressão às nossas crenças religiosas. Ao
invés disso, ela se apresenta na forma das ‘últimas filosofias da moda’, oferecendo nos
fazer mais felizes e saudáveis, mais bem educados e até mesmo mais espirituais...
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Não pode haver dúvida de que estamos no meio de um reavivamento sem precedentes da
feitiçaria em todo o mundo, algo que está afetando não apenas todos os níveis e setores da
sociedade moderna, mas também a Igreja.
“...somos advertidos nas Escrituras que muitas pessoas que se auto denominam cristãs
sucumbirão a este engano, e uma grande apostasia acontecerá antes da volta de Jesus
Cristo... Este engano tomará de assalto a igreja professante bem como a sociedade
secular... Isto já começou e o motivo é razoavelmente óbvio: os crentes sentem-se à
vontade em discutir as seitas que existem fora da igreja tradicional, como é o caso dos
Mórmons, Testemunhas de Jeová, Ciência Cristã ou Hare Krishnas. O movimento Nova Era,
todavia, envolve coisas que estão firmemente entreicheiradas dentro da igreja, tais como
psicoterapia, visualização, meditação, confissão positiva, pensamento positivo ou da
possibilidade, hipnose, medicina holística, biofeedback e todo um espectro de técnicas de
auto melhoramento e de motivação/sucesso. Criticar qualquer dessas metologias
supostamente científicas, significa ofender um vasto número de crentes, inclusive muitos
líderes eclesiásticos que sinceramente praticam e promovem tais técnicas” (obra citada, p.
7-9).

3 – PR. J. CABRAL, NO LIVRO “NOVA ERA & VELHAS MENTIRAS”:
“Como temos visto o movimento [da Nova Era] não tem originalidade alguma. Aproveita-se
do amplo material existente nas diversas seitas e religiões. Pode ser que o leitor evangélico
se assuste, mas nas próprias igrejas evangélicas a Nova Era tem encontrado material para
a sua propagação. Não são poucos os pastores e leigos, homens e mulheres, que estão
adotando, inconscientemente, práticas que se enquadram muito bem nos princípios da
Nova Era, em nome do Espírito Santo.
Cair sob o poder de Deus, cura interior com regressão espiritual, receber ‘influências
negativas’ de outras pessoas a fim de libertá-las, bancar o ‘channel’ (médium), ‘passar
energia’ para outros, fazer aparecer dentes de ouro, ver objetos mudando de forma,
conversar com as coisas e ouvir a sua voz, e tantas outras práticas que estão hoje sendo
adotadas por homens e mulheres de Deus, em nome do Espírito Santo, são formas
ingênuas ou inconscientes de cair nas armadilhas da Nova Era” (obra citada, p. 31-32).

4 – ALERTAS PARA OS CRISTÃOS
O MNE merece um tratamento especial dentro da Igreja, porque não estamos lidando
apenas com filosofias humanas, que podem ser facilmente derrubadas. Estamos diante de
doutrinas formuladas por seres astutos, enganosos e antagônicos à Palavra de Deus. Torna-se
imperativo que os cristãos tenham um sólido conhecimento doutrinário, dependência do
Senhor Jesus e constante espírito de oração. Alguns passos são sugeridos para a conduta dos
salvos em Cristo:
– Pedir discernimento a Deus para identificar o que é e o que não é a Nova Era. Não sair
dizendo por aí que tudo é da Nova Era. Também não se acomodar dizendo que nada é da
Nova Era.
– Conhecer a Deus através de Sua Palavra é fundamental. A Palavra de Deus é superior
a qualquer outra escritura; o desejo de conhecê-La cada dia mais nos leva a ficar
espiritualmente mais fortes. Especificamente com relação ao MNE, devemos:
● Observar o alerta bíblico geral – Mt. 24.3,23-24.
● Ter cuidado com as fábulas – IITm. 4.2-5.
● Ficar atento com doutrinas estranhas – Hb. 13.9.
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● Conhecer as características e estratégias do anticristo – IITs. 2.1-11; IJo. 2.18 e 4.3;
IIJo. 7-11.
● Conservar uma fé autêntica – Jd. 3-4.

CONCLUSÃO
Escatologicamente, desde os tempos dos profetas do Velho Testamento e dos apóstolos
do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos revela que um sistema político-econômico, como este
advogado pela Nova Era, está previsto para ser implantado no planeta Terra durante os sete
anos de tribulação (Daniel cap. 6 e 7; Apocalipse cap. 6 a 19).
Durante este período, estará no domínio do nosso planeta um homem altamente dotado,
possuído por Lúcifer e conhecido na Palavra de Deus como o enganador Anticristo (II João 1.7).
Da mesma forma, a Bíblia nos alerta que o cristo da Nova Era irá usufruir de um sistema
religioso único, conhecido como a Prostituta Babilônia (Apocalipse cap. 17 e 18).
Porém, tudo isso será completamente destruído pelo nosso Senhor Jesus Cristo na
magnitude da Sua segunda vinda. (Apocalipse cap. 19 e 20).
Portanto, biblicamente sabemos que o diabo vai utilizar-se de homens de quem nada se
suspeita como seus agentes, conspirando por trás dos bastidores para controlar o mundo.
Sabemos, também, que um dia o diabo vai conseguir isso (Ap. 12.9; 13.8,12-17). Até que ponto o
MNE conseguirá implantar suas ideias, sendo o protagonista do cumprimento dessa profecia,
ainda está para ser visto. Na presente data (junho de 2017), temos dois fatos concretos que no
mínimo acendem um sinal amarelo contra duas grandes bandeiras do MNE:
1) A morte de Benjamim Creme em outubro de 2016 – ele era o “canalizador” de Lord
Maitreya, aquele que iria governar o mundo;
2) A organização dos países do mundo em blocos começa a desmontar, começando pela
Europa. O Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda) deixou a União Europeia e há
eleições previstas em outros países europeus para que a população decida se seguirá o mesmo
caminho.
Concluímos este estudo com oito conselhos do Pr. Natanael Rinaldi para os cristãos diante
do Movimento da Nova Era:
1- Saiba o suficiente sobre a Nova Era, para entender por que um cristão não pode aderir a esse
tipo de ideias.
2- Conheça a fé cristã cada vez mais e melhor.
3- Num encontro com adeptos do MNE, lembre-se que mesmo ali podem existir pessoas
empenhadas em uma sincera busca de Deus. Testemunhe sua fé com carinho e ternura, sem
exagerado moralismo, sem espírito de disputa.
4- Conheça melhor a Palavra de Deus (IITm. 2.15).
5- Desenvolva uma consciência crítica. Seja simples como as pombas e prudente como as
serpentes.
6- Mantenha uma postura constante de vigilância e oração (Mt. 26.41).
7- Tenha bom senso. Cuidado com a histeria ingênua de ver a Nova Era em toda parte.
8- Não faça propaganda da Nova Era. ALERTAR SIM, ALARMAR NÃO!
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