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O INFERNO NA VISÃO DAS SEITAS – MC. 9.43-45
Pr. Nathanael Rinaldi Filho
I – PESSOAS NA BÍBLIA QUE MAIS FALARAM SOBRE O INFERNO
JESUS, o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor
Mt. 5.22 – 13.42,49-50 – 23.33 – 25.41-46.
Cristo falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. No Sermão da Montanha (Mt. 5—7), Ele alertou
seus seguidores explicitamente quanto aos perigos do inferno diversas vezes. No Sermão Profético no
Monte das Oliveiras (Mt. 24—25), Cristo avisou seus seguidores repetidas vezes do julgamento por vir.
E, em sua famosa história do rico e Lázaro (Lc. 16.19-31), Cristo retratou vividamente a finalidade do
tormento eterno no inferno.
DAVI, o homem segundo o coração de Deus
Sl. 9.17 – 11.6 – 18.5 – 55.15 – 86.13 – 116.3.
PAULO, o apóstolo dos gentios
Rm. 9.22 - Fp. 3.19 - ITs. 5.3 - IITs. 1.7-9
JOÃO, o discípulo amado
Ap. 14.19 – 20.14-15.

II – PORQUE ESSAS PESSOAS FALARAM TÃO FRANCAMENTE DO INFERNO?
1- Porque falaram a verdade
Mc. 12.14 - Jo. 5.24 – 8.36 2- Porque eram cheios de amor pelos pecadores
Ez. 33.11 - Mt. 23.37 – IICo. 5.11 - Fp. 3.18.
Se quanto mais amamos, mais falamos do inferno. Uma pessoa que ama outra não deixará de avisá-la
do perigo.
3- Porque queriam ver-se livres da culpa do sangue
Ez. 3.17-19 – At. 20.26.

III – O INFERNO NA BÍBLIA
O que a Bíblia diz acerca do inferno e os vocábulos usados:
1- Seol – No Velho Testamento usualmente significa o lugar dos espíritos dos mortos (Sl. 16.10);
2- Hades – No Novo Testamento usualmente significa o lugar dos espíritos dos mortos (At. 2.27);
Observação: O modo de existir entre a morte física e a ressurreição final do corpo sepultado é chamado
‘estado Intermediário’. No Velho Testamento esse lugar é identificado como sheol e no Novo
Testamento como hades. Os dois termos dizem respeito ao reino da morte.
Os mortos justos, de Adão até à ressurreição de Cristo, ao morrerem desciam ao Paraíso, que naquele
tempo constituía um compartimento do sheol/hades (cf. Gn. 37.35).
Os mortos ímpios, de Adão até o julgamento do Grande Trono Branco, também seguem para o mundo
invisível em outro compartimento do sheol/hades, aguardando o julgamento final quando serão
lançados no Lago de Fogo (cf. Nm. 16.30-33). Leia a narrativa de Lc. 16.19-31.
O Sheol/Hades Antes e Depois do Calvário
Antes do Calvário, o Sheol-Hades dividia-se em duas partes distintas. A primeira parte é o lugar dos
justos, chamada Paraíso, Seio de Abraão, Lugar de Consolo (Lc. 16.22,25). A segunda parte é a parte
dos ímpios, denominada lugar de tormento (Lc. 16.23).
Depois do Calvário houve uma mudança dentro do mundo dos mortos. Depois da sua morte Jesus
esteve três dias no coração da Terra, isto é, no Paraíso, do qual Ele falou ao bom ladrão. Nessa ocasião,
Cristo aproveitou a oportunidade e “pregou (proclamou) aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo
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foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé” (IPe. 3.18-20). Depois
disso efetuou a grande mudança no Sheol-Hades: “subindo ao alto levou cativo o cativeiro” (Ef. 4.8), isto
é, trasladou o Paraíso para o terceiro céu, na presença de Deus, debaixo do seu altar (Ap. 6.9),
separando-o completamente das partes inferiores onde continuam os ímpios mortos. E isto foi o
cumprimento cabal de sua promessa: “as portas do inferno (hades) não prevalecerão contra a minha
Igreja” (Mt. 16.18).
3- Tártaro – O lugar preparado para os anjos caídos (2Pe. 2.4) – Alguns pensam que o tártaro
corresponde ao abismo mencionado em Lc. 16.26: “E, além disso, está posto um grande abismo entre
nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá
passar para cá”.
4- Geena / Lago de Fogo – O lugar de punição eterna, depois da ressurreição do juízo final (Mt. 10.28;
Mt. 25.41,46; Lc. 12.4-5).
5- Definições de Inferno
a) Fogo eterno - Mt. 25.41.
b) Fornalha de fogo - Mt. 13.42,50.
c) Abismo - Lc. 8.31.
d) Cadeias de escuridão – IIPe. 2.4.
e) Cair nas mãos de Deus – Hb. 10.31
f) Trevas exteriores - Mt. 8.12 e 22.13
g) Negrura das trevas – Jd. 13
6- Propósito do inferno
a) Para o diabo e seus anjos (Mt. 25.41);
b) Para os maus (Ap. 21.8);
c) Para os desobedientes (Ap. 2.8-9);
d) Para os anjos caídos (IIPe. 2.4);
e) Para a besta e os falsos profetas (Ap. 19.20);
f) Para os adoradores da besta (Ap. 14.9);
g) Para os que desprezam o Evangelho (Mt. 13.41-42).
7- A natureza do sofrimento que experimentarão os que forem para o inferno:
a) Corporalmente (Mt. 5.29-30);
b) Na alma (Mt. 10.28);
c) Graus de punição (Mt. 23.14);
d) Situação irreversível (Lc. 16.22-31).
8- Surpresas para os habitantes do inferno:
a) Possuirão memória (Lc. 16.23-25);
b) Clamarão por livramento (Lc. 16.24);
c) Não poderão escapar de Deus (Sl. 139.8).
9- Inferno não é sepultura
As palavras traduzidas como sepultura são kever (IISm. 17.23; Is. 53.9; Jn. 2.1-2) no hebraico e mnema
(Mc. 5.2-3; Lc. 23.53; At.. 2.29) e maemeion (Jo. 19.41-42) no grego.

IV – INFERNO NÃO É ANIQUILAÇÃO
Vejamos o clamor dos perdidos:
1- O tormento do rico - Lc. 16.24.
2- Lugar de ranger de dentes - Mt. 13.43, Mt. 13.49-50, Mt. 22.13.
3- No inferno há graus de castigo ou tormento – Mt. 11.22-24; Hb. 10.29.
4- O caso de Judas - Mt. 26.24. Seria melhor para judas não ter nascido At. 1.25.
5- A eternidade do inferno. Jesus repetiu três vezes: "o bicho não morre e o fogo não se apaga” (Mc.
9.43-45).
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V – A DURAÇÃO DO INFERNO É IGUAL À ETERNIDADE DE DEUS
A eternidade de Deus é descrita em Ap. 4.9-10, 5.14 e 12.5 "ao que vive para todo o sempre". A mesma
expressão é usada para o sofrimento dos perdidos - Ap. 14.11 e 20.10. A vida dos justos - Ap. 22.5.

VI – O INFERNO NÃO É
1- O Inferno não é um lugar onde Satanás reina
O inferno não é uma casa, um castelo ou uma caverna onde Satanás elabora planos para destruir a
igreja, dominar o mundo e causar miséria e dor àqueles que forem mandados para lá. O diabo não
ocupa nenhuma posição de autoridade no inferno. O inferno é a ruína do diabo. O inferno é a sua futura
prisão eterna e lugar de julgamento (Ap. 20.10).
2- O Inferno não é um lugar onde os pecadores se divertem
Há quem pense e diga: “eu prefiro me divertir no inferno com os meus amigos a ir para o céu vestir
aqueles roupões brancos, junto com um monte de pessoas religiosas e reprimidas”.
O inferno não é um barzinho confortável e escuro, com som de música eletrônica ensurdecedora. O
inferno não é uma festa. Jesus descreveu o inferno como um lugar de “choro e ranger de dentes” (Mt.
13.36-43). O inferno é um obscuro, eterno e sombrio lugar de julgamento (Mt. 25.41).
3- O inferno não é temporário
Existe também a crença que o inferno é temporário e não eterno. Depois que a punição pelos pecados
cometidos for concluída, a pessoa será recebida no céu ou será simplesmente aniquilada. Mas as
Escrituras são bem claras a respeito da natureza eterna do inferno.
a) A perdição é eterna (IITm. 1.9);
b) A punição é eterna (Mt. 25.46);
c) O fogo é eterno (Mt. 18.8).
No inferno não há um trabalho a ser realizado para diminuir a pena, nem a esperança de uma liberdade
condicional.
5- O inferno não é um lugar exclusivo para pessoas más
Há quem pense que o inferno é o lugar para onde vão as pessoas más. Sendo a definição de “pessoas
más” aquelas que fizeram coisas piores do que nós, de acordo com a nossa perspectiva. O inferno é para
Hitler, Sadam Hussain, assassinos em série etc. e não para nós, pessoas normais, boas pessoas.
Entretanto, o apóstolo Paulo escreveu que ninguém é justo, todos viraram as costas para Deus e se
tornaram inúteis (Rm. 3.9-12). Todos somos maus e merecedores da condenação eterna. Todos somos
igualmente pecadores e desesperadamente necessitados da misericórdia de Deus.

VII – O QUE DIZEM AS SEITAS
O principal argumento das seitas contra a existência do inferno é: DEUS É AMOR.
As testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia creem como os espíritas (todas as correntes do
espiritismo) e as seitas orientais, que a existência do inferno é incompatível com o amor de Deus.
Espiritismo
“O inferno é, para o homem natural, uma verdadeira aberração, incompatível com a declaração bíblica
de que Deus é amor (IJo 4.8).Ou Deus é perfeito, e não há penas eternas, ou há penas eternas, e Deus
não é perfeito” (Céu e Inferno, Allan Kardec, Lake Editora, 1995, pág.63).
Seicho-no-Ie
“Pergunta: Na doutrina da Seicho-No-Ie existe Satanás, diabo ou inferno? - Resposta: Satanás ou diabo e
inferno não são existências verdadeiras, porque Deus não os criou. Deus é o criador de tudo” (Fonte de
Luz, nº 275, p. 39, novembro de 1992).
Igreja da Unificação (Rev. Moon)
O Princípio Divino afirma: “O objetivo final da providência divina de restauração é salvar toda a
humanidade. Portanto, é a intenção de Deus abolir o inferno completamente, depois do término do
período necessário para o pagamento completo de toda indenização. Se o inferno permanecesse
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eternamente no mundo da criação, mesmo depois da realização do propósito do bem de Deus, o
resultado disso seria contradição de um Deus imperfeito”.
Adventismo do Sétimo Dia
“Quão repugnante a todo sentimento de amor e misericórdia, e mesmo ao nosso senso de justiça, é a
doutrina de que os ímpios são atormentados com fogo e enxofre num inferno eternamente a arder; que
pelos pecados de uma breve vida terrestre sofrerão tortura enquanto Deus existir! Contudo esta doutrina
tem sido largamente ensinada, e ainda se acha incorporada em muitos credos da cristandade” (O
Grande Conflito, Ellen G. White, Casa Publicadora Brasileira, edição de 1980, p. 540-541).
Testemunhas de Jeová
A Sociedade Torre de Vigia ensina: o inferno é a sepultura; o homem quando morre experimenta
aniquilação (cessa de existir conscientemente); o inferno não é um lugar de castigo eterno.
“É mentira, difundida pelo diabo, que as almas dos iníquos sejam atormentadas num inferno ou num
purgatório. Visto que a Bíblia mostra claramente que os mortos não estão cônscios, esses ensinos não
podem ser verdadeiros… Então o que é o “lago de fogo” mencionado no livro bíblico de Revelação? Tem
significado similar ao da geena. Não significa tormento consciente, mas, antes, a morte ou destruição
eterna” (Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, p. 89-97).
Meninos de Deus e/ou Família do Amor
“Todos os homens, em todos os lugares, todos os bilhões que já viveram, finalmente serão restaurados e
reconciliados! Isso não se encaixa no quadro de um Deus verdadeiramente justo e misericordioso e todo
amoroso? O plano de Deus não vai ser derrotado! Ele vai remir toda a humanidade e todos os homens!
Como diz a Escritura: Todos serão salvos” (Revista Céu, Inferno e Intermédio! nº 1466).
Catolicismo
A Igreja Católica Romana não ficou satisfeita com o que Cristo mencionou: dois caminhos, duas portas,
dois fins (Mt. 7.13-14; 25.34-46) e ensina a existência de quatro lugares no além: céu, inferno,
purgatório e limbo. Com relação ao céu e ao inferno a crença católica é bíblica, entretanto o limbo e o
purgatório são criações humanas.
O limbo é um lugar para onde vão as pobres crianças que morrem sem batismo. Não vão para o inferno,
dizem, mas ficam numa sombra eterna, sem penas, sem sofrimentos, mas também sem gozo algum.
Sobre o purgatório a igreja católica ensina:
“Vão logo para o céu os que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de terem satisfeito
plenamente a justiça de Deus? - Não; eles vão para o Purgatório, para ali satisfazerem à justiça de Deus
e se purificarem inteiramente” (Idem, resposta à pergunta 787, p. 144).

CONCLUSÃO
O senso comum declara que sem o inferno não há necessidade de salvação. Sem salvação, não há
necessidade de um sacrifício. Sem um sacrifício, não há necessidade de um Salvador. Por isso se
esforçam as seitas para negar a existência do inferno.
Os crentes, salvos em Cristo, estão livres dos horrores do sofrimento no inferno, mediante a morte
expiatória de Jesus na cruz (Rm. 5.1 e 8.1).
Aos descrentes urge tomar providência para sua salvação, aceitando a Jesus Cristo como seu único
Senhor e Salvador, enquanto há tempo oportuno (IICo. 6.2).
Nota:
Este texto é uma compilação dos seguintes estudos:
“O Castigo Futuro”, “O Inferno É Apenas Uma Sepultura?” e “Inferno, Lugar de Descanso em
Esperança?” – Pr. Natanael Rinaldi.
“Cinco Mitos Sobre o Inferno”, Pr. Joe Thorn fundador da Redeemer Fellowship, St. Charles, Illinois, e
professor da University Reformed Church.
“Fatos Sobre o Estado Intermediário dos Mortos” – www.cacp.org.br.
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COMO DISTINGUIR OS FALSOS PROFETAS
Pr. João Flávio Martinez
A Bíblia reconhece a existência de falsos profetas (Mt 7.15). Muitas seitas declaram ter profetas. Em
consequência, a Bíblia exorta a testarmos aqueles que se dizem profetas (1 Jo 4.1-3).
“Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos
falsos profetas se têm levantado no mundo” (1 Jo 4.1).
1) - Ele profetizou alguma coisa que não se cumpriu?
“Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha
mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E, se disseres no teu
coração: Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do
Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim; esta é palavra que o Senhor não falou;
com soberba a falou aquele profeta; não tenhas temor dele” (Dt 18.20-22).
2) - Ele fala e acontece, mas não aponta para Cristo?
“Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, E
suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: Vamos após outros deuses, que não
conheceste, e sirvamo-los; Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos;
porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o
vosso coração, e com toda a vossa alma” (Dt 13.1-3).
3) - Ele faz contato com os espíritos de mortos?
“Nem ...quem consulte os mortos” (Dt 18.11).
Os Mórmons: Joseph Smith, em 1823, recebeu uma visita de um homem chamado Moroni, que teria
falecido por volta do ano 420 DC. Além de Smith argumentar que conversou com Pedro, Tiago e
João. Existem muitos testemunhos de mórmons que afirmam ter recebido visitações de mortos. Para
o mormonismo é bem possível se comunicar com os falecidos e até se batizar pelos tais.
EG White da IASD: Numa carta enviada ao seu filho W. C. White em 12 de setembro de 1881 e
arquivada pelo White Estate, Ellen G. White afirma que estivera clamando ao Senhor por alguns dias
em busca de luz com respeito a seu dever, logo após a morte de seu marido. Certa noite, ela teve um
sonho espiritualista, cuja origem White atribuiu ao Senhor e acreditou que houvesse ocorrido em
resposta às suas orações! Sonhou que estava dirigindo uma carruagem, quando o seu marido, Tiago
White, que falecera em seis de agosto, apareceu-lhe e assentou-se a seu lado e desenvolveu com ela
um longo diálogo.
As TJs: O Livro “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”.
4) - Ele faz uso de meios de adivinhação
“Nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico...” (Dt 18.11).
A Congregação Cristã no Brasil (CCB) usa as profecias como um meio de adivinhação.
5) - Ele segue falsos deuses ou ídolos?
“Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma
semelhança do que há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra”
(Êx 20.3-4).
“Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, o afeição
desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria” (Cl 3.5) - A Teologia da Prosperidade
é idolatria.
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6) - Ele nega a divindade de Jesus Cristo?
“Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo
a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo; porque nele habita
corporalmente toda a plenitude da divindade” Cl 2.8-9).
Testemunhas de Jeová: Dizem que Jesus é em partes divino, mas não no mesmo nível do Pai, e sim
um Deus inferior. Jesus é o Arcanjo Miguel – o mestre de obras de Deus. Essa teoria é chamada de
henoteísmo.
Adventistas: Dizem que Jesus é o Arcanjo Miguel, que nasceu com uma natureza pecaminosa, que
como homem ficou três dias no sono da alma – apesar disso, dizem acreditar que Ele é a segunda
pessoa da Trindade.
Mórmons: Dizem que Jesus é mais um deus entre trilhões de deuses, que Jesus é o irmão de Lúcifer
– apesar disso dizem que Ele é divino.
Kardecistas: Não aceitam o Messias como Deus, mas sim como um iluminado reencarnado.
7) - Ele nega a humanidade de Jesus Cristo?
“E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus; mas este é o
espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo” (1 Jo 4.3).
A LBV é um exemplo de seita docética, afirmando que Jesus não veio em carne.
8) - Suas profecias desviam o foco central da pessoa de Jesus Cristo?
“Adora a Deus; porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia” (Ap 19.10).
Os ASD acreditam que o genuíno dom da profecia seria manifesto na Igreja através das mensagens
ou escritos de Ellen G. White (“Estudando Juntos” M. Finley, pg. 86) - (Apoc. 19:10).
9) - Ele advoga a abstenção de certos alimentos e carnes e veta o casamento, por razões de ordem espiritual.
“Proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, e para os que
conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças” (1 Tm 4.3).
Adventistas: EG White se enquadra bem neste texto, pois advogava contra o casamento inter-racial entre
brancos e negros e defendia que a ingestão de carne levava o homem a pecar.
“Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais,
pondo assim em risco, a saúde física, mental e espiritual” (Conselhos sobre o Regime Alimentar, pág. 382).
“Mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Todos devem considerar que não têm o
direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem; não têm o direito de lhe dar como
patrimônio hereditário uma condição que os sujeitariam a uma vida de humilhação. Os filhos desses
casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para toda
a vida” (Veja o Livro – “Mensagens Escolhidas – vol.2” CPB, Sto. André, SP – 1985 nas páginas 343 e 344).
10) - Ele encoraja o legalismo
“Ninguém vos domine a seu bel-prazer ...Se, pois, estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo,
por que vos carregam ainda de ordenanças (leis)...”( Cl 2.16,23).
Adventistas: “A vida, vida eterna, é para todos os que obedecem à lei de Deus” (EGW, SDABC, vol.7, p. 931,
citação da Revista da Escola Sabatina, 6 de janeiro de 1980, p. 16) – “Santificar o Sábado ao Senhor importa em
salvação eterna” (Testemunhos Seletos, vol. III, p. 23).
Católicos: “Nos últimos anos, a Igreja tem sempre e sempre reiterado que somos salvos pela fé e os
sacramentos de fé. AMBOS SÃO NECESSÁRIOS” (J.D. Crichton, Christian Celebration: The Sacraments, p. 65).
Kardecistas: “A salvação não se obtém por graça nem pelo sangue derramado por Jesus...” (jornal ‘O
Reformador’ p.236, 1951).
“Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são
lobos devoradores” (Mt 7.15).
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TRADUÇÕES ESPÍRITAS DA BÍBLIA
Maria Candida Alves
INTRODUÇÃO
Os líderes de seitas são especialistas em eisegese1, que é o ato de colocar um determinado
significado dentro do texto bíblico, visando objetivos específicos. É o contrário de exegese, que
significa extrair um significado de dentro do texto. Trocando palavras, tempos de verbo e pontuação
é possível formular as doutrinas mais excêntricas a partir da Bíblia. A eisegese das seitas é
direcionada contra a divindade do Senhor Jesus, e a partir daí desenvolvem as demais heresias. A
eisegese dos espíritas visa convencer a todos, que além de Jesus absolutamente não ser Deus,
ensinou a reencarnação, a salvação pelas obras e incentivou a comunicação com os mortos.
Os kardecistas foram os últimos a chegar na maratona das falsificações bíblicas. Providenciar uma
tradução própria, ou publicar pelo menos uma interpretação exclusiva da Bíblia para respaldar suas
ideias, e requerer identidade cristã para sua seita, foi o caminho trilhado por Joseph Smith, Charles T.
Russel, o grupo liderado pela Sra. White e os outros fundadores de falsas religiões. Allan Kardec,
porém, no seu Evangelho Segundo o Espiritismo, limitou-se a transcrever uns poucos versículos
adulterados da versão francesa da Vulgata Latina, como ele mesmo informou no Item 1 da
Introdução, sob orientação direta da espiritualidade superior. No século XXI, a liberdade e a
velocidade da informação mostraram que isso não é mais suficiente para escorar o espiritismo na
classificação de religião cristã. Recentemente se levantaram dois arautos do kardecismo brasileiro
moderno, e produziram uma eisegese espírita da Bíblia. Apresentando-se como estudiosos da
gramática hebraica e grega, esses senhores afirmam ter trabalhado com manuscritos originais (mas
não os identificam), e respaldam suas traduções e análises na opinião de rabinos cabalistas,
personalidades esotéricas e ocultistas, especialmente as ligadas ao Movimento da Nova Era, e,
lamentavelmente pastores apóstatas.
O resultado foi publicado em dois livros que até o momento não mereceram a atenção de nenhum
apologista cristão. Considerando, porém, que o Brasil é o maior país espírita do mundo, e vivemos
rodeados de pessoas envolvidas com o espiritismo de todas as variedades, neste estudo passaremos
um rápido olhar sobre a pretensão espírita de corrigir a Palavra de Deus, destacando algumas
curiosidades, para atualizar os cristãos a respeito do tema espiritismo versus Bíblia.
I – AS INVESTIDAS ESPÍRITAS CONTRA A BÍBLIA
1- ALLAN KARDEC NO SÉCULO XIX
Substituir a Bíblia pela orientação dos ‘espíritos’ era uma das metas de Kardec. No Evangelho
Segundo o Espiritismo esse objetivo está declarado:
“...Não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a daqueles que não estão mais na terra se faça ouvir...
amai-vos, eis o primeiro mandamento; instrui-vos, eis o segundo” (mensagem do Espírito de Verdade, Paris,
1860 - ESE, cap. 6 “O Cristo Consolador – O Advento do Espírito de Verdade”).
Observação: 1) A voz dos profetas e dos apóstolos é a Bíblia Sagrada, porém esses santos homens de
Deus não a escreveram por sua própria iniciativa, mas guiados pelo Espírito Santo (IIPe. 1.19-21); 2)
O primeiro e o segundo mandamento, conforme ensinou Jesus, não são os mesmos do espiritismo
(Mt. 22.37-40).
2- JOSÉ HERCULANO PIRES NO SÉCULO XX
José Herculano Pires (1914-1979) foi um jornalista espírita, por muitos anos o tradutor oficial de
Kardec reconhecido pela FEB, que escrevia artigos no Jornal Diário de São Paulo no período
1960-1979. O assunto eram os erros encontrados na Bíblia, que segundo ele, no Brasil foi manipulada
para condenar o espiritismo. Em 1989 esses artigos foram reunidos e publicados no livro Visão
Espírita da Bíblia. Hoje em dia seu conteúdo pode ser acessado pela internet e o livro, com uma
linguagem mais moderna, foi republicado recentemente, porém os erros grosseiros, havidos desde
os artigos originais, permanecem: o rei Samuel era atormentado por um demônio e acalmado por
1

Resposta às Seitas, Norman L. Geisler e Ron Rhodes, CPAD, 1ª edição, 2000, p.208-209.
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Davi; o rei Samuel escreveu o livro de Provérbios através de mensagens psicografadas de sua mãe; o
discurso de Paulo em Atos 7; o capítulo Deuteronômio 19 é usado contra o espiritismo; a Vulgata
Latina não traz as expressões Espírito Santo e dons espirituais; a Bíblia contém 42 livros; o Novo
Testamento não faz parte da Bíblia; João Ferreira de Almeida era padre etc.).
A eisegese espírita de Herculano se desenvolve a partir de versículos bíblicos adulterados e falsas
informações. Faz parte da análise a opinião pessoal do autor sobre os cristãos de modo geral e os
pastores em particular. Ilustramos:
Sobre a Ignorância dos Cristãos
“Somente às religiões dogmáticas, que se apresentam como vias exclusivas de salvação, interessa o conceito
da Bíblia como a Palavra de Deus” (§ 5).
“Ignorantes, espertalhões, tosquiadores de rebanhos, pessoas com pouca leitura, seitas obscurantistas,
fanáticos religiosos aculturados, inteiramente incapazes de entender a Bíblia, pessoas que acreditam
cegamente nas pretensas condenações ao espiritismo” (§ 4, 5, 6, 11, 14, 15 e 32).
“Mas é incrível que até hoje, no mundo inteiro, multidões de pessoas acreditem que Adão dormiu sozinho e
acordou acompanhado de Eva, porque Deus lhe tirou uma costela e dela fez a primeira mulher... Aceitar, pois,
literalmente, o relato bíblico da criação da mulher é deixar de lado nossa faculdade de pensar...” (§ 22).
Algumas Falsas Informações de Herculano
“A Bíblia (que o nome quer dizer simplesmente: O Livro) é na verdade uma biblioteca, reunindo os livros
diversos da religião hebraica. Representa a codificação da primeira revelação do ciclo do Cristianismo. Livros
escritos por vários autores estão nela colecionados, em número de 42” (§ 2).
“O evangelho, como se costuma designar o Novo Testamento, não pertence de fato à Bíblia. É outro livro,
escrito muito mais tarde, com a reunião dos vários escritos sobre Jesus e seus ensinos” (§ 2).
“A Bíblia não condena o Espiritismo. Pelo contrário, a Bíblia confirma o Espiritismo, como demonstraremos.
Basta lembrar o caso de Samuel, atormentado pelo espírito mau, aliviado pela mediunidade de Davi, que usava
a música para afastá-lo. Caso típico de mediunidade curadora, constante de Samuel 16:14-23” (§ 6).
“As palavras do rei Samuel em Provérbios 31:1-9, segundo o texto bíblico, são a profecia com que lhe ensinou
sua mãe. Temos ali uma comunicação espírita integralmente reproduzida na Bíblia” (§ 9);
“A Vulgata não fala absolutamente em Espírito e Espírito Santo. Isso, no tocante ao Novo Testamento, pois no
Velho só se fala em Espírito e Espírito de Deus. Quanto aos Dons Espirituais, a situação é a mesma. Essa
expressão aparece apenas nos textos paulinos, com a palavra grega charismata, que significa literalmente
mediunidade, ou seja, a graça de ser intermediário entre os Espíritos e os Homens” (§ 16).
Algumas Opiniões de Herculano:
“Deus não ditou nem dita livros aos homens... As leis morais da Bíblia, resumidas nos dez mandamentos,
fazem rir o homem de hoje” (§ 4).
“Moisés, o grande legislador, médium de excepcionais qualidades, não condenou a mediunidade, mas a
praticava e desejava vê-la praticada pelo povo” (§ 11).
II – AS ANÁLISES ESPÍRITAS DA BÍBLIA NO SÉCULO XXI
As ideias centrais de J. H. Pires aparecem nos trabalhos recentes: a Bíblia não é a Palavra de Deus; a
Bíblia não condena o espiritismo; a Bíblia é um relato mediúnico; profeta é sinônimo de médium,
pessoas que não concordam com essas afirmações são aculturadas, simplórias e não têm condições
de entender a mensagem bíblica:
“Os textos das Sagradas Escrituras, em sua língua original, o hebraico, não possuem, em nenhuma de suas
páginas, condenação à doutrina espírita ou a qualquer outro princípio religioso. Todos sabem disso, inclusive
os seus tradutores. As citações que usam com referência à doutrina espírita são de livre responsabilidade
deles... nossos irmãos tradutores ainda não aprenderam a respeitar aqueles que fazem parte de outro credo
religioso, ainda que este seja um credo cristão, como é o caso do espiritismo” (Analisando as Traduções
Bíblicas, Severino Celestino da Silva, Editora Ideia, João Pessoa, 2014, p.27 – grifo nosso).
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“Nosso intuito é, antes de tudo, possibilitar o acesso dos indivíduos não especializados em pesquisa bíblica
aos elementos originais da tradição cristã, sem o colorido interpretativo posteriormente conferido a cada um
deles... Nesse caso as notas de rodapé se transformaram, ao mesmo tempo, em fonte de esclarecimento e
material de suporte para leitura, complementando informes impossíveis de serem transmitidos com a simples
tradução do texto grego...” (O Novo Testamento, Haroldo Dutra Dias, FEB, 2010, p. 18-20 – grifo
nosso - Nota: O nome do livro é “O Novo Testamento”, mas só contém os quatro evangelhos e
Atos dos Apóstolos).
Médium É Sinônimo de Profeta?
Esse é um ponto comum entre Kardec, J. H. Pires e os espíritas de hoje. Todos se esforçam para
convencer a todos que profeta é sinônimo de médium, porém só eles pensam assim. Os dicionários
fazem uma clara distinção entre essas duas palavras, e suas definições vão de encontro ao
entendimento cristão: profetas falam da parte de Deus; médiuns são pessoas que se comunicam
com os mortos. Vejamos:
“Médium - segundo o espiritismo, pessoa capaz de se comunicar com os espíritos.
Profeta - pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus”
- Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1ª edição, 2009.
“Médium: pessoa a quem se atribui o poder de comunicar-se com a alma dos mortos.
Profeta: pessoa que proclama a palavra divina, que anuncia os desígnios divinos” - Grande
Enciclopédia Larousse Cultural, Vols. 16 e 19, Editora Nova Cultural, 1998, p. 41.
“Médium: intermediário entre os vivos e a alma dos mortos.
Profeta: homem que prediz o futuro” - Mini Dicionário da Língua Portuguesa, Aurélio Buarque de
Holanda Ferreira, Editora Nova Fronteira, 2ª edição.
“Médium: s.m. e s.f. Pessoa que, segundo o espiritismo, tem a capacidade de se comunicar com os
espíritos, com pessoas que estão mortas.
Profeta: s.m. Palavra originária do grego que significa aquele que proclama. Os profetas bíblicos
falavam principalmente dos males de sua época. Mas a profecia bíblica também descrevia o que
aconteceria se as pessoas fizessem ou não fizessem determinadas coisas, e o que o profeta esperava
para o futuro de seu povo” - Dicionário Online de Português - http://www.dicio.com.br.
III – A ANÁLISE ESPÍRITA DO ANTIGO TESTAMENTO
A premissa do autor é que houve troca deliberada de palavras, ESPECIALMENTE AS PREPOSIÇÕES, na
tradução de todos os textos bíblicos que claramente contrariam as doutrinas espíritas e condenam a
comunicação com os mortos. A partir daí ele cria uma ‘hermenêutica bíblica espírita’. Ilustramos:
► O livro de Êxodo
“A preposição „al = sobre, trocada por „ad = até, no Êxodo, mudou o significado reencarnacionista do texto... a
troca da preposição alterou o seu real significado... estes textos, com essas traduções utilizando a preposição
„até‟ no lugar de „sobre‟, mostram-se frontalmente contra a hermenêutica e a exegese de outras passagens
bíblicas, pois essas preposições, que não existem no texto, além de mudarem completamente o significado e a
compreensão do mesmo, trazem para aqueles que o leem a ideia de uma só existência” (ATB, p. 125 e 129 –
grifo nosso).
O autor cita outros versículos de Êxodo, e também de Números e Deuteronômio, onde aparece a
palavra “geração”, indicando que em todos eles a preposição foi trocada para esconder a crença de
Moisés na reencarnação. Sobre Êxodo 34.6-7, que segundo ele é uma oração que deve ser feita em
jejum, diz: “É pena que um texto tão sublime e tão importante tenha sido deturpado em sua essência divina,
inclusive com respeito ao sentido de reencarnação que o mesmo possui, quando se refere às terceiras e quartas
gerações” (ATB, p. 129 – grifo nosso).
É surpreendente o valor que o analista espírita dá às preposições. A base de sua argumentação é que
as preposições modificam os substantivos, adjetivos e verbos, o que não ocorre na gramática da
língua portuguesa. No bom Português, preposição é uma palavra gramatical invariável, que liga dois
elementos de uma frase, estabelecendo uma relação entre eles, simplesmente isso. Dizer que a
preposição sobre é capaz de transformar a palavra geração em reencarnação, e ainda apelar para um
suposto conhecimento erudito das preposições no idioma hebraico que só ele detém, é algo que
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realmente nos foge à compreensão, por ser uma conclusão inerente unicamente ao raciocínio
espírita.
► O Salmo 23
“Certamente, bondade e benevolência me seguirão, todos os dias das minhas vidas. Observe o significado
reencarnacionista do versículo, onde David mais uma vez demonstra sua confiança no futuro, ou seja, em
futuras vidas. A palavra chaim – vidas, colocada no texto, demonstra esse significado, ausente em todas as
traduções existentes em língua portuguesa... Analise nossa tradução, comparando-a às outras, e reflita sobre
a coerência de sentido do novo texto à luz da reencarnação, que é a maior de todas as justiças e misericórdias
divinas” (ATB, p. 122 e 124 – grifo nosso).
Consultamos o Pr. Esequias Soares, um dos maiores apologistas cristãos brasileiros, e professor de
hebraico, a respeito desse argumento espírita, e ele nos respondeu:
“Há na língua hebraica um conjunto de palavras que só existe no plural com sentido singular como
água, mayim; céu, shammayim. Só existe uma mesma forma para singular e plural. O termo vida,
chayim, é um deles, usa-se a mesma palavra para o singular e para o plural, por exemplo “a árvore
da vida” (Gn. 2.9; 3.22) não é “a árvore das vidas”. A Septuaginta emprega o termo grego “tes
zoes”, “da vida”, no singular, a mesma construção usada no Salmo 23.5”.
IV – AFIRMAÇÕES PECULIARES DO ANALISTA ESPÍRITA DO ANTIGO TESTAMENTO
► O Texto de Dt. 18 Não se Aplica aos Espíritas:
“Comecemos pelas recomendações de Moisés no versículo nove(9) de Deuteronômio 18... A quem são dirigidas
essas recomendações? Aos espíritas? Não! ...foram dirigidas aos filhos de Israel, aos hebreus, nós, espíritas,
4000 anos depois, não temos a menor responsabilidade sobre esse fato, pois por acaso recebemos de Moisés a
incumbência de ir para a terra prometida? Parece-nos que os desejosos de atacar, a todo custo, o seu “próximo”,
só porque possui outra filosofia religiosa, ficam tão presos às questões críticas e pessoais, que não percebem a
verdadeira época e origem dos textos sagrados e a quem eles foram realmente dirigidos” (ATB, p. 86 – grifo
nosso).
“Analise o versículo 10 e responda: onde é que no texto estão as palavras médiuns, espiritismo, espírita ou
espírito, que tantos tradutores encontraram?” (p. 88).
“Quem disse que espírita é sinônimo de necromante e adivinho?” (p. 94).
“...os espíritas não exigem a presença dos mortos nem evocam os espíritos... Se os hebreus utilizassem a
comunicação dos mortos do mesmo modo e seriedade com que os espíritas o fazem hoje, certamente Moisés não
os teria proibido de nada... “Por acaso Moisés já conhecia o espiritismo? Já conhecia os médiuns espíritas?” (p.
94-95 grifo nosso).
V – O QUE DIZ O TRADUTOR ESPÍRITA DO NOVO TESTAMENTO
Trechos extraídos de https://www.youtube.com/watch?v=Z604FpM9Iio
“...estudei grego clássico enquanto fazia Faculdade de Direito, que vc. podia puxar matérias isoladas... estudei
um semestre de Paleontografia do NT, que é o estudo da caligrafia dos manuscritos, a variação dessas
caligrafias e o processo de escrita...”
“A FEB sabia que eu estudava o assunto há muitos anos, tinha domínio das línguas originais... precisamos de
uma tradução moderna, uma tradução isenta, não uma tradução espírita, mas uma tradução neutra,
acadêmica, que pudesse ser utilizada por nós sem medo. Como nosso propósito não é teológico, nós não
queremos com a tradução ficar provando teologia, a gente quer um texto, um enfoque literário... nós não
estamos produzindo um texto religioso, a gente quer produzir um documento literário...”
“...existem inúmeras expressões idiomáticas, algumas impossíveis de serem traduzidas. Em determinado
momento o tradutor tem que tentar entender o que a expressão idiomática está dizendo e escrever na língua
que ele está traduzindo, aí entra uma dose de interpretação, isso é inevitável... nem os judeus de hoje
conseguem entender o sentido de algumas dessas expressões na época...”
“...para que a pessoa não se sinta ludibriada no sentido de „na Bíblia está escrito isso‟. Não, está escrito o que
o tradutor traduziu, e em determinados pontos poderia ser diversas formas diferentes e não há consenso
nenhum...”
Ele [Jesus] veio para ser uma referência moral, e nós transformamos Jesus numa referência religiosa, ele foi
transformado num ícone religioso, alguém para ser seguido, para se fundar uma religião, quando na verdade a
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proposta dele era ser guia e modelo, modelo de conduta moral... nós espíritas aprendemos que Jesus é guia
moral, não é guia religioso...” – todos os grifos são nossos.
Existem aproximadamente 5.300 manuscritos gregos do Novo Testamento, mais de 10.000
manuscritos da Vulgata Latina e pelos menos 9.300 de outras antigas versões, logo temos hoje mais
de 24.000 cópias de porções do Novo Testamento, todos devidamente identificados, catalogados e
preservados na Biblioteca do Vaticano e em grandes universidades dos EUA e Europa 2.
Os apologistas cristãos quando mencionam tais documentos costumam identificá-los com clareza, do
mesmo modo como informam todas as suas fontes e referências. O tradutor espírita não citou no
vídeo de divulgação do seu livro, nem no próprio livro, qual ou quais desses manuscritos examinou e
submeteu à “análise paleontográfica”. Na Introdução ele apenas informa de modo simplório: “Foi
utilizado o texto crítico dos manuscritos gregos”.
Em 16/02/2017, no início do Curso de Apologética Cristã para Obreiros, na IEPaz, fiz a transcrição do
áudio desse vídeo. Em 25/09/2017, preparando este texto para o 12º Seminário Apologético Pr.
Natanael Rinaldi, voltei a ouvi-lo para conferir a transcrição. Constatei que o trecho abaixo foi
excluído:
“... a Bíblia sequer é um livro religioso, trata-se de uma obra literária antiga, na qual foram inseridos alguns
termos, e narrados episódios lendários, para dar sustentação às chamadas „doutrinas cristãs‟, que na verdade
não existem na Bíblia...”
Mas a ideia de desconstruir as doutrinas cristãs, a partir de uma nova tradução da Bíblia, está
explícita na Introdução do NT espírita, p. 17:
“Figuremos um exemplo singelo: o verbo grego “bapto” (mergulhar, imergir, lavar), pelos processos de
derivação das palavras, é responsável pela formação do substantivo “baptismo” (mergulho, imersão, ato de
lavar). Ao se traduzir esse substantivo por batismo, é impossível que o leitor moderno não associe o vocábulo
aos temas teológicos ligados ao sacramento do batismo. Todavia, urge reconhecer que essas teologias não
existiam ao tempo em que os livros do NT foram redigidos, ou melhor, não existiam nem mesmo igrejas nos
moldes atuais. Não possuímos sequer registros de que os judeus, sistemática e institucionalmente, utilizavam
a imersão em água como ritual para conversão de prosélitos. Neste caso, foi necessários escavar, aprofundar
para recuperar o frescor original do termo, possibilitando ao leitor moderno o acesso a essa prática do
cristianismo nascente sem as camadas interpretativas que se formaram ao longo dos séculos”.
Partindo dessa premissa, a tradução espírita diz em Marcos 1.4:
“João 1Batista apareceu no deserto anunciando o mergulho2 do arrependimento3 para perdão4 dos pecados”.
1. Lit. o que batiza/faz imersão. Nome derivado do verbo, com o sentido de “aquele que batiza/aquele que
realiza a imersão”.
2. Lit. “lavar, imergir, mergulhar. Posteriormente, a Igreja conferiu ao termo uma nuance técnica e teológica
para expressar o sacramento do batismo.
3. Lit. “mudança de mente, de opinião, de sentimentos, de vida”.
4. Lit. “perdão (pecado, ofensa, mal); remissão (dívida, pena); libertação (escravidão, prisão); liberação
(permitir a saída)”.
Em Mateus 3.6):
“Confessando9 seus pecados, eram mergulhados10 por ele no Jordão”.
9. Lit. “confessar (publicamente), reconhecer, admitir, concordar prometer, consentir, exaltar, enaltecer, louvar,
agradecer”.
10. Posteriormente, a Igreja conferiu ao termo uma nuance técnica e teológica para expressar o sacramento do
batismo.
Em Lucas 3.3:
“E toda a circunvizinhança do Jordão veio até ele, 2enquanto anunciava o mergulho3 do arrependimento4 para
perdão5 dos pecados”.
2. Lit. “anunciando o batismo”. Trata-se de um particípio usado adverbialmente.
3. Lit. “lavar, imergir, mergulhar. Posteriormente, a Igreja conferiu ao termo uma nuance técnica e teológica
para expressar o sacramento do batismo.
4. Lit. “mudança de mente, de opinião, de sentimentos, de vida”.

2

Evidência que Exige um Veredito, Vol. I, Josh McDowell, Editora Candeia, 3ª edição, 1996, p.49ss.
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5. Lit. “perdão (pecado, ofensa, mal); remissão (dívida, pena); libertação (escravidão, prisão); liberação
(permitir a saída)”.
Nessas poucas amostras podemos ver o comportamento do espírita diante das doutrinas do batismo,
arrependimento e perdão dos pecados. Porém é relevante registrar que ele não conseguiu substituir
“batismo” por “mergulho” em todos os textos. Em algumas passagens o contexto não permite que
tal malabarismo seja feito e ele se rende, como em Mateus 21.25, onde além de manter a palavra
batismo não há uma nota de rodapé esclarecendo que a igreja posteriormente deu conotação
teológica ao “mergulho de João” e ele traduz literalmente as palavras de Jesus:
“O batismo de João era de onde, do céu ou dos homens?...” – Mt. 21.25.
O tradutor espírita disse também, na apresentação de sua obra, que Jesus nunca foi um líder
religioso, mas que “ele foi transformado num ícone religioso, alguém para ser seguido, para se fundar uma
religião, quando na verdade a proposta dele era ser guia e modelo, modelo de conduta moral”.
Caso houvesse alguma verdade nessa teoria espírita, por uma questão de coerência o nobre tradutor
deveria ter produzido um texto radicalmente diferente, afastando todos os ingredientes doutrinários
e teológicos que ele diz não existirem no original. Mas não é o que se lê nos textos dos evangelhos
que mostram a divindade de Jesus:
 Ele recruta seguidores para proclamarem a salvação e a chegada do Reino de Deus – Mt. 4.19 e
28.19-20; Mc. 1.17; Lc. 5.10; Lc. 12.32; Lc. 19.5.
 Ele recebe e aceita adoração (nesses versos o espírita trocou adoração por reverência) – Mt. 2.2,
8.2, 9.18, 14.33, 15.25, 28.9,17; Mc. 1.40 (aqui o espírita diz que o leproso “ajoelhou-se rogando”),
Mc. 7.24 (aqui o espírita diz que a mulher “prosternou-se a seus pés”); Lc. 5.12,32-33; Jo. 9.38. Não
usar o verbo adorar não muda o fato das pessoas se curvarem diante de Jesus em extrema
reverência.
 Ele perdoa pecados - Mt. 9.2,6; Mc. 2.5,10; Lc. 5.20,24.
 Ele diz ser um com o Pai – Jo. 14.9-11 (aqui também o espírita usou reverência) e Jo. 17.
Em todas as narrativas acima, e em muitas outras, haveriam de ser demonstrados os erros de
tradução ocorridos nos últimos 2000 anos, que levaram Jesus a ser considerado não apenas um líder
moral, mas o Filho de Deus que se fez homem, o Messias prometido, o nosso bendito e amado
Salvador e Senhor.
O que vemos, entretanto, é o reconhecimento de que isso não pode ser feito. Salvo a omissão de
uma ou outra palavra em algumas frases, mudanças de pontuação e tempo de verbos, que não
abalam minimamente a ideia central embutida na narrativa, o tradutor espírita não conseguiu
defender sua tese de modo suficientemente convincente. É inegavelmente patente a liderança
religiosa e espiritual – e não apenas moral – de Jesus expressa nos evangelhos, apesar de todos os
esforços e malabarismos gramaticais encontrados na tradução isenta do autor espírita. Vejamos:
“Dize-lhes: Vinde após mim3, e vos farei pescadores de homens” – Mt. 4.19.
“3. Expressão idiomática que significa “sede meus discípulos”. Era dever dos discípulos, na Palestina do
primeiro século, acompanhar seu mestre, com o objetivo de observá-lo no cumprimento dos preceitos
estabelecidos na Torah”.
“Aproximando-se Jesus, 1falou-lhes: foi dada a mim toda a autoridade no céu e sobre a terra. Portanto, ide e
tornai discípulos de todas as nações, mergulhando-os2 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas [as coisas] que vos ordenei...” Mt. 28.18-20.
1. Lit. “falou-lhes, dizendo”.
2. Lit. “lavar, imergir, mergulhar. Posteriormente, a Igreja conferiu ao termo uma nuance técnica e teológica
para expressar o sacramento do batismo”.
“...um homem cheio de lepra, ao ver Jesus, prosternando-se1, rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, podes
purificar-me2” - Lc. 5.12.
“1. Lit. “caiu sobre o rosto dele”. expressão idiomática semítica que significa prosternar-se (curvar-se ao chão
em sinal de profundo respeito)”.
“2. Lit. limpar, lavar, purificar”.
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AS NOTAS DE RODAPÉ DO TRADUTOR ESPÍRITA
“Manter a coerência e a fidelidade a esta proposta exigiu farta utilização de notas de rodapé contendo
esclarecimentos sobre os vocábulos gregos, as tradições judaicas, os aspectos históricos e geográficos, os
elementos culturais circundantes, de modo a tornar claras as premissas e as opções do tradutor em cada
versículo.
Nesse caso, as notas de rodapé se transformaram, ao mesmo tempo, em fonte de esclarecimento e material de
suporte para a leitura, complementando informes impossíveis de serem transmitidos com a simples tradução
do texto grego.
As notas de rodapé oferecem diversos conteúdos que podem ser classificados em duas grandes categorias:
linguísticos e culturais.
As notas de rodapé, portanto, consubstanciam o que de melhor podemos oferecer neste singelo trabalho”
(obra citada, p. 18-20.
Acima já vimos algumas dessas importantíssimas notas de rodapé, que na verdade expressam a
opinião do tradutor espírita, mais do que qualquer outra coisa, quando trata de alguma questão
teológica, mas seu ponto forte parece ser a classificação gramatical e o significado das palavras.
Lembremos que Allan Kardec dizia que os evangelhos possuem inúmeras passagens de difícil
compreensão, muitos textos até parecem absurdos, pela falta de uma chave para compreendê-los, e
só o espiritismo possui a chave que dá o verdadeiro sentido do texto bíblico (O Evangelho Segundo o
Espiritismo, Introdução, item 1 – O Objetivo Desta Obra).
Diante, pois, da relevância dos esclarecimentos espíritas constantes das notas de rodapé, ilustramos
com algumas delas:
“Portanto, sede vós perfeitos33, como é perfeito vosso Pai Celestial” - Mt. 5.48.
33. Completo, que chegou ao fim ou ao propósito, perfeito, maduro”.
“Todos comeram e saciaram-se2; e levaram3, da sobra dos pedaços, sete cestos redondos4 cheios... Após
despedir as turbas, 5entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã” – Mc. 15.37,39.
2. Lit. “Saciar-se, satisfazer-se, fartar-se, estar satisfeito”.
3. Lit. levantar, suster, sustentar alguém/algo a fim de carregar; tirar, remover, levar”.
4. Lit. “algo redondo, trançado ou dobrado; qualquer coisa enrolada em um círculo; cesta de junco trançada,
espaçosa, em forma de círculo, capaz de conter um homem”.
5. Lit. “embarcou no barco”.
“E, vendo de longe uma figueira 1com folhas, foi {ver} se encontraria algo nela...” - Mc. 11.13.
1. Lit. ”que tinha folhas”.
“Disse Abraão: Filho, lembra-te as tuas {coisas} boas, durante a tua vida; e Lázaro, 8do mesmo modo, as
{coisas} más... - Lc. 16.25.
8. Lit. “semelhantemente”. Trata-se de um advérbio.
O INEDITISMO PECULIAR DA TRADUÇÃO ESPÍRITA:
“Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos comuns, isto é, não lavadas, pois os
fariseus e todos os judeus não comem se não lavam as mãos com o punho 2 agarrando3 a tradição4 dos
anciãos; e, {chegando} da praça5 não comem senão se mergulharem6. E há muitas coisas que receberam para
agarrar: imersão {em água}7 de copos, jarros8 e vasilhas de bronze” - Marcos 7.2-4.
“2. Lit. “com o punho (que englobava todo o antebraço, até o cotovelo) Trata-se de uma expressão idiomática
de difícil e controvertida tradução...”
3. Verbo forte, utilizado para demonstrar a intensidade com que os fariseus mantinham e observavam suas
tradições”.
4. (Parédosan) - transmitir (ensino oral ou tradição escrita); dar, entregar, confiar (algo à alguém). Verbo
indicativo Ariosto ativo, composto pela proposição para – junto a; para; em) + verbo dídomi – dar, entregar,
conceder). Lucas utiliza um termo técnico para destacar que sua obra se embasa na tradição, oral e escrita, da
comunidade cristã...”
5. Lit. “praça, mercado (local de venda de produtos); fórum; rua larga(local de afluência de pessoas)”.
6. Lit. “lavar, imergir, mergulhar. Posteriormente, a Igreja conferiu ao termo uma nuance técnica e teológica
para expressar o sacramento do batismo”.
7. Lit. “batismo, lavação, imersão, mergulho”. Referência ao ritual de purificação dos objetos, semelhante ao
que era feito com as mãos, cujo nome em grego curiosamente é batismo. Posteriormente, a Igreja conferiu ao
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termo uma nuance técnica e teológica para expressar um sacramento, mas deixou aplicar à purificação de
objetos o mesmo vocábulo, contrariamente ao texto do NT, que aplica indistintamente a mesma expressão
para imersão ritual, tanto de objetos quanto de pessoas”.
Alguns outros exemplos da tradução moderna, isenta, neutra e acadêmica dos espíritas:
“...misericórdia quero e não oferenda” – Mt. 9.13.
“...eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da era” - Mt. 28.20.
“Respondeu Jesus que o primeiro é: Ouve, Israel! O Senhor {é} nosso Deus, o Senhor é único” - Mc. 12,29.
“e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós...” - Jo. 1.14.
“...o que está no seio do Pai, Deus Unigênito este o explicou” - (Jo. 1.18).
“...que disseste, através do Espírito Santo, pela boca de Davi, nosso pai, teu filho: por que razão nações
relincharam, e povos se ocuparam com coisas vãs?” - At. 4.25.
NA VERDADE, NA VERDADE = AMÉM?
A expressão “Em verdade, em verdade” ou “Na verdade, na verdade”, usada por Jesus para enfatizar
seus ensinos, em todas as passagens, foi traduzida no espiritismo por “amém”. Ilustramos:
“Disse-lhes Jesus: Amém, amém, vos digo: antes {dele} se tornar Abraão eu sou” (Jo. 8.58).
Em todos os textos onde aparece “amém” há uma nota de rodapé que explica:
“Trata-se de um adjetivo verbal (ser firme, ser confiável). O vocábulo é frequentemente utilizado de forma
idiomática (partícula adverbial) para expressar asserção, concordância, confirmação (realmente,
verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo, que assim seja). Ao redigirem o NT os evangelistas
mantiveram a palavra no original, fazendo apenas a transliteração para o grego, razão pela qual também optamos
por mantê-la intacta, sem tradução”.
A explicação do tradutor espírita contraria a gramática da língua portuguesa. Três dos dicionários
impressos mais consultados Aurélio, Michaellis e Houaiss informam que amém é uma interjeição,
quando usada no sentido de “expressar uma reiteração formal (p.ex., nas demonstrações de fé), ou
uma aprovação a algo feito ou dito, ou um desejo que determinada coisa ocorra”. Neste caso a
palavra amém é colocada no final da frase e não no início. O amém se reporta a algo que já foi dito, e
não ao que será dito adiante.
Há casos em que amém pode ser um substantivo, quando significar “concordância incondicional;
aprovação, consentimento, anuência. Ex.: "seu amém à proposta resolveu nossos problemas" ou “a
mulher deu seu amém ao marido”.
CATRE É A CAMA DOS POBRES?
“Percorreram toda aquela região e começaram a transportar, sobre os catres1, os que estavam mal, para onde
ouviam que ele esta{va}” – Marcos 6.55.
“1. Palavra de origem macedônica, traduzida para o latim como “grabatus”. Trata-se de um leito rústico pobre,
uma espécie de colchão dobrável para viagem bastante rústico. A palavra “catre” talvez reflita melhor a
rusticidade e pobreza desse leito portátil usado pelas pessoas muito pobres da Palestina”.
“Eis que uns varões, carregando um homem sobre um leito, o qual estava paralisado2, procuravam leva-lo para
dentro e coloca-lo diante dele. E, não encontrando um modo de levá-lo para dentro por causa da turba, subindo
ao terraço3, desceram-no com o catre4, por entre as telhas5, para o meio diante de Jesus” – Lucas 5.18-19.
“2. Trata-se de terminologia médica. Lucas, seguindo o padrão literário dos escritos médicos da época,
utilizava o verbo “paralisar, paralisado” para se referir à doença, evitando o uso do adjetivo “paralítico”, que
reflete o uso popular do termo”.
“3. Lit. “teto, cobertura de uma casa, telhado”. Na Palestina, o teto era formado, ao que tudo indica, por vigas e
pranchas de madeira, por cima das quais eram colocados ramos, galhos e esteiras, cobertos por terra batida,
argila”.
“4. Lit. “diminutivo de leito, maca, catre”.
“5. Lit. “argila, barro de oleiro; vaso, cerâmica; telha, telhado, ladrilho”.
O tradutor espírita optou por usar a palavra turba no lugar de multidão, em todos os textos onde
aparece, mas essas palavras não são exatamente sinônimas. A palavra turba traz embutida a ideia de
desordem, tumulto e confusão de acordo com os dicionários. Já a palavra multidão é simplesmente
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um ajuntamento de pessoas. Essa troca de palavras é totalmente inadequada, pois transmite a ideia
de Jesus como um líder de arruaceiros.
A RECUSA DE TRADUZIR A PALAVRA “DEMÔNIO”
“Convocando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade {sobre} 2espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar
toda doença e toda enfermidade” - Mateus 10.1.
2- Trata-se dos obsessores, espíritos sem esclarecimento, magoados ou malévolos, chamado no NT de
“espíritos impuros”, “daimon”, razão pela qual julgamos inconveniente a tradução dessas expressões pelo
vocábulo “demônio” – grifo nosso.
“Ele estava expulsando um daimon1 {que era mudo}. E sucedeu que, ao sair o daimon, o mudo falou, e as
turbas maravilharam-se. Mas alguns dentre eles disseram: em nome de Beelzebul, chefe dos daimones4,
expulsa os daimones” - Lucas 11.14-15.
1- Lit. “deus pagão, divindade, gênio, espírito, mau espírito, demônio”.
INFORMAÇÕES IRRESPONSÁVEIS SEM IDENTIFICAÇÃO DA FONTE
Na estrada de Damasco, Paulo pode ter tido uma crise epilética?
“E sucedeu que, enquanto eu ia, estando próximo de Damasco, repentinamente 4, por volta do meio-dia brilhou
ao meu redor uma grande luz do céu” - At. 22.6.
4. Lit. “repentinamente, inesperadamente”. Alguns autores sugerem que esse vocábulo era utilizado na
literatura médica da época para crises repentinas de afonia, espasmos, epilepsia.
CONCLUSÃO
A transcrição destes poucos trechos das traduções e análises espíritas da Bíblia Sagrada nem de
longe abalam os cristãos, ao contrário, fortalecem mais ainda nossa convicção de ser ela a Palavra de
Deus fiel e verdadeira. Se pensarmos que o objetivo dessas pessoas era inserir suas doutrinas de
demônios positivamente nas Sagradas Escrituras, não pouparam esforços e fizeram uso de várias
artimanhas para alcançar seus objetivos, podemos nos alegrar diante do sofrível resultado final
alcançado por eles.
No estudo “Por Que Expor os Erros das Seitas”, o Pr. Natanael Rinaldi fez um comentário que se
encaixa de modo perfeito como conclusão deste nosso trabalho, por isso tomamos a liberdade de
finalizá-lo com a fala do nosso saudoso pastor. Diz ele: “A Bíblia nos manda “batalhar arduamente
pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos” (Jd. 3). Para batalhar arduamente pela fé, é
necessário às vezes corrigir e repreender (II Tm. 4.2). É preciso ocasionalmente repreender os homens
severamente (Tt. 1.13). É preciso também debater e poderosamente contradizer falsos professores
em público (At. 9.29 e 18.28). O diabo, é claro, prefere que os homens religiosos mantenham suas
bocas fechadas enquanto ele se veste de cordeiro (Mt. 7.15), disfarçando-se como um anjo de luz
(IICo. 11.13-15) e infiltrando-se despercebido (Jd. 4), introduzindo dissimuladamente heresias
destruidoras (IIPe. 2.1) para destruir a fé do homem (Ef. 6.10-17; IICo. 10.3-5). A batalha nunca pode
estar ganha por entregarmos nossas armas ou por nos comprometermos com os erros. O diabo é
audacioso, ele raramente aparece com dois chifres e um rabo. Ele meramente distorce o evangelho
(Gl. 1.6-9; IIPe. 3.15-16) e se mascara como um verdadeiro cristão. Então, quando os homens tomam
a espada do Espírito (Ef. 6.17) e começam a se opor contra o erro, ele chora: “Nós precisamos de mais
amor e paciência; nós apenas vemos as coisas de maneira diferente, mas todos nós servimos ao
mesmo Deus e estamos indo para o mesmo lugar”.
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O CONTROLE MENTAL DAS SEITAS
Pr. João Flávio Martinez
Como as Seitas Controlam a Mente dos Adeptos?
Nos últimos trinta anos a expressão ‘lavagem cerebral’ tem-se tornado muito comum. Em 1961,
Robert J. Lifton escreveu o livro Thought Reform and the Psychology of Totalism [Reforma do
Pensamento e a Psicologia do Totalitarismo], depois de ter estudado os efeitos do controlo da mente
de prisioneiros de guerra americanos na China comunista.
Lifton enumera oito aspectos principais que podem ser usados para determinar se um certo grupo é
uma seita destrutiva. Todas as religiões autoritárias deveriam ser submetidas a este teste, para
determinarmos exatamente quão destrutiva é a influência que elas têm sobre os seus adeptos. Que
cada um julgue por si mesmo.
1. CONTROLE DO MEIO
As seitas usam várias técnicas para controlar o meio das pessoas que recrutam, mas usam quase
sempre uma forma de isolamento. Os adeptos podem ser fisicamente separados da sociedade, ou
pode-se-lhes ordenar, sob pena de punição, que se mantenham afastados dos meios de
comunicação social, especialmente se estes os levarem a pensar criticamente. Todos os livros, filmes
ou testemunhos de ex-membros do grupo (ou de qualquer outra pessoa que critique o grupo) têm
de ser evitados.
A organização ‘mãe’ arquiva cuidadosamente informações acerca de cada recruta. Todos são
vigiados, para que não se afastem nem se adiantem em relação às posições da organização. Isto
permite que a organização pareça onisciente aos adeptos, pois sabe tudo sobre todos.
2. MANIPULAÇÃO MÍSTICA
Nas seitas religiosas, Deus está sempre presente nas atividades da organização. Se uma pessoa sai da
seita, quaisquer acidentes ou outros infortúnios que lhes aconteçam são interpretados como uma
punição de Deus. A seita diz que os anjos estão sempre a velar pelos fiéis, e circulam histórias em
como Deus está realmente a fazer coisas maravilhosas entre eles, porque eles são “a verdade”. Desta
forma, a organização reveste-se de uma certa “mística” que atrai o novo adepto.
3. EXIGÊNCIA DE PUREZA
O mundo é descrito em preto e branco, não há necessidade de se tomarem decisões baseadas numa
consciência treinada. A conduta da pessoa é modelada de acordo com a ideologia do grupo,
conforme esta é ensinada na sua literatura. Pessoas e organizações são descritas como boas ou más,
dependendo do seu relacionamento com a seita.
Usam-se sentimentos de culpa e vergonha para controlar indivíduos, mesmo depois deles saírem da
seita. Eles têm grande dificuldade em compreender as complexidades da moral humana, pois
polarizam tudo em bem e mal e adotam uma posição simplista. Tudo aquilo que é classificado como
mau tem de ser evitado e a pureza só pode ser atingida se o adepto se envolver profundamente na
ideologia da seita.
4. O CULTO DA CONFISSÃO
Pecados sérios (segundo os critérios da organização) têm de ser confessados imediatamente. Os
membros da seita que forem apanhados a fazer alguma coisa contrária às regras têm de ser
denunciados imediatamente.
Existe muitas vezes uma tendência para ter prazer na degradação de si mesmo através da confissão.
Isto acontece quando todos têm de confessar regularmente os seus pecados na presença de outros,
criando assim uma certa unidade dentro do grupo. Isto também permite que os líderes exerçam a
sua autoridade sobre os mais fracos, usando os “pecados” deles como um chicote para controlá-los.
5. A “CIÊNCIA SAGRADA”
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A ideologia da seita torna-se a moral definitiva para estruturar a existência humana. A ideologia é
demasiado “sagrada” para se duvidar dela, e requer-se que o adepto tenha reverência pelos líderes.
A seita alega que a sua ideologia tem uma lógica infalível, fazendo parecer que é a verdade absoluta,
sem contradições. Um sistema assim é atrativo e oferece segurança.
6. LINGUAGEM ELABORADA
Lifton explica que as seitas usam de forma abundante “clichês para acabar com o pensamento”,
expressões ou palavras que são forjadas para acabar a conversa ou a controvérsia. Todos
conhecemos os clichês “capitalista” e “imperialista,” usados por manifestantes antiguerra nos anos
sessenta. Estes clichês memorizam-se facilmente e têm efeito imediato. Chamam-se a “linguagem do
não-pensamento,” pois terminam a discussão, dispensando quaisquer considerações adicionais.
Entre as Testemunhas de Jeová, por exemplo, expressões como “a verdade,” “a sociedade,” “a
organização,” “o novo sistema,” “a nova ordem,” “os apóstatas” e “as pessoas do mundo” contêm
em si mesmas um julgamento dos outros, não é necessário pensar mais neles.
7. DOUTRINA ACIMA DAS PESSOAS
A experiência humana é subordinada à doutrina, independentemente de quão profunda ou
contraditória tal experiência seja. A história da seita é alterada para se ajustar à lógica doutrinal. O
indivíduo só tem valor na medida em que se conforma aos modelos pré-estabelecidos pela seita. As
percepções do senso comum são desconsideradas, se forem hostis à ideologia da seita.
8. DISPENSADOS DA EXISTÊNCIA
A seita decide quem tem o “direito” de existir e quem não tem. Eles decidem quem morrerá na
batalha final do bem contra o mal. Os líderes é que decidem quais são os livros de história exatos e
quais são os tendenciosos. As famílias podem ser destruídas e os estranhos podem ser enganados
pois não merecem existir!
Fonte: ICP.
***************************

AS ORIGENS RELIGIOSAS DA CIÊNCIA MODERNA
Pb. Paulo Cristiano da Silva
INTRODUÇÃO
A ciência hoje é encarada como algo mais que um mero instrumento de pesquisa. É um paradigma,
um mito moderno e uma cosmovisão. Está associada ao racionalismo e muitas vezes ao ateísmo. Não
raras vezes a mídia contrapõe ciência e religião, como se ambas estivessem em lados opostos.
Poucos, entretanto, sabem que a ciência só existe devido ao contexto religioso intelectual europeu e
aos fundamentos religiosos do Cristianismo.
OBJETIVOS
Nesta palestra pretendemos mostrar o mito do conflito entre ciência e religião e apontar os
pressupostos religiosos para o surgimento e sustentação da ciência.
1. O CRISTIANISMO: UMA FÉ RACIONAL
De Heráclito a João – a questão do Logos: Heráclito foi enfático ao afirmar que “dando ouvidos não a
mim, mas ao logos, é certo afirmar que tudo é um”. Muitos séculos depois, Albert Einstein teve a
mesma percepção de Heráclito, ao afirmar que “sem a convicção de uma harmonia íntima do
universo, não poderia haver ciência”.
1.1 A Importância do Uso da Razão na Tradição Cristã
“fides quaerens intellectum” - I Pedro 3.15.
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1.2 Os pais da ciência moderna: homens de fé
1.3 O modelo dos dois livros
“...um dos modelos mais prevalecentes foi chamado de "dois livros", de que Deus se revelou tanto no
Livro da Natureza como nas Escrituras. E que como Deus foi o autor de ambos os livros, era
impossível que os dois pudessem entrar em conflito” (Ronald Numbers, historiador da ciência em
http://www.counterbalance. org/transcript/ num-frame.html).
“Uma vez que nós, os astrônomos, somos sacerdotes do grande Deus, no que se refere ao livro da
natureza, nos será de grande benefício refletirmos, não sobre a glória da nossa mente, mas acima de
tudo, sobre a glória de Deus” - Johannes Kepler.
2. MUDANÇA DE COSMOVISÃO
Cientificismo - O materialismo disfarçado de ciência.
“A Teologia, representada em Roma pelos Santos Padres, seus legítimos intérpretes, não só não se
encontrou nunca, em tempo algum, de acordo com a ciência e com a razão do homem, mas esteve
sempre em conflito, em contradição e em hostilidade com a razão e com a ciência” - Ramalho
Ortigão, “As Farpas” – carta a Monsenhor Pinto de Campos.
2.1 CONFLITO?
“O criacionismo é um insulto ao intelecto, então qualquer cientista vai querer lutar contra isso. Eu
nunca quis nada além de lutar contra o criacionismo” (Richard Dawnkins - Revista Galileu).
2.2 A Origem do Mito – Ciência X Religião
Um dos maiores estudos sobre ciência e religião, realizado na Universidade de Rice (EUA), mostrou
que apenas 15% dos cientistas das principais universidades daquele país veem a religião e a ciência
como estando em conflito permanente.
 Apenas 15% dos entrevistados veem a religião e a ciência como sempre em conflito.
 Outros 15% dizem que os dois nunca estão em conflito.
 Mas 70% acreditam que a religião e a ciência apenas algumas vezes estão em conflito.
 O estudo mostrou que a maioria dos que acredita em um conflito permanente tem um tipo
particular de religião em mente (e de pessoas e de instituições religiosas).
 Grande parte dos entrevistados atribui a crença no conflito entre ciência e religião a problemas na
esfera pública, sobretudo o ensino do criacionismo versus evolução e as pesquisas com
células-tronco.
“A investigação científica só encontrou solo fértil depois que a fé num criador pessoal, racional,
realmente impregnou toda uma cultura, a partir dos séculos da Idade Média Alta. Essa foi a fé que
forneceu uma dose suficiente de crédito na racionalidade do universo, confiança no progresso e
valorização do método qualitativo – todos eles, ingredientes indispensáveis da investigação
científica” (Stanley Jack, historiador da ciência, em seu livro "Science and creation“).
3. PRESSUPOSTOS PARA O SURGIMENTO DA CIÊNCIA
“O tipo de pensamento conhecido hoje em dia como científico, com sua ênfase na experimentação e
formulação matemática, surgiu numa cultura específica – a da Fé Cristã - e em nenhuma outra...”
“Os mais diversos estudiosos reconhecem que o Cristianismo forneceu tanto os pressupostos
intelectuais quanto a sanção moral para o desenvolvimento da Ciência moderna” - A Alma da Ciência:
Fé Cristã e Filosofia Natural. São Paulo: Cultura Cristã, 2005, p. 15,16.
A investigação científica depende de certos pressupostos, que precisam ser aceitos, acerca do
mundo. A ciência não pode existir até que estes sejam plenamente estabelecidos.
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1º - Pressuposto: os fundadores da ciência moderna foram envolvidos por uma cultura
predominantemente cristã.
“O Cristianismo era necessário para o começo da ciência moderna, pela simples razão de que o
Cristianismo criou um clima de pensamento que colocou o homem em posição de investigar a forma
do universo”.
2º - Pressuposto: o desencantamento do mundo e a desmistificação da natureza.
A metáfora do jardim encantado de Weber: “*Os protestantes+ consumaram a mais radical
desvalorização de todos os sacramentos como meios de salvação, e assim levaram o
“desencantamento” religioso do mundo às suas últimas consequências” - WEBER,Max. A ética
protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 133.
3º - Pressuposto: a natureza não deve ser ilusória, mas real e passível de observação e
experimento.
“Somos facilmente enganados por Maya. Todo o show dos nossos sentidos tem nos iludido
fazendo-nos acreditar nele, e, assim, nos seduzindo para um mundo de sofrimento. E o ilusionista é
aquele velho pregador de peças: a própria mente da pessoa. Mas quando essa natureza ilusória é
reconhecida como sendo apenas isso, a pessoa é libertada *…+” (Trecho Budista).
4º - Pressuposto: a natureza não é uma divindade.
Na visão panteísta, Deus é o Universo e o Universo é Deus: eterno, necessário, cíclico, e orgânico.
“Somente quando o mundo deixou de ser um objeto de adoração é que pôde se tornar um objeto de
estudo” - Pearcey, p. 23,24.
5º - Pressuposto: a natureza é boa e digna de investigação.
Ao contrário dos gregos antigos, que acreditavam que o mundo físico era inferior ao mundo
intelectual espiritual, as Escrituras judaico-cristãs ensinavam que a dimensão criada era boa.
"Quanto mais pesquisas fazemos nesse admirável cenário de coisas, mais beleza e harmonia vemos
nelas; e mais forte e nítida são as convicções que elas nos dão do ser, do poder e da sabedoria do
Arquiteto divino“ - Stephen Hales, fisiologista, químico e inventor inglês (1677-1761).
6º - Pressuposto: Deus é um ser racional e fez o homem à sua imagem e semelhança.
“Essas leis encontram-se ao alcance da mente humana. Deus queria que as reconhecêssemos ao
criar-nos segundo a sua imagem, de modo a que pudéssemos partilhar dos Seus pensamentos” –
Johannes Kepler.
7º - A natureza deve ser regida por leis naturais em um sistema onde os acontecimentos ocorrem
de maneira regular e confiável.
A ciência não somente pressupõe que a natureza é ordenada sendo governada por leis, mas que
essas leis podem ser escritas em uma linguagem matemática.
"A natureza deste ou daquele corpo nada mais é que a lei que Deus lhe prescreveu; falar
propriamente sobre uma lei é a regra conceitual de agir segundo a vontade declarada de um
Superior" – Robert Boyle, Notion of Nature. Filósofo natural, químico e físico irlandês.
“Deus estabeleceu essas leis na natureza, da mesma forma que um rei estabelece leis em seu reino” Rene Descartes – filósofo, físico e matemático francês. Carta para Mersenne, em 15 de abril de
1630).
"Não pode existir uma ciência viva a menos que exista uma convicção amplamente difundida e
instintiva na existência da ordem das coisas. E, de modo particular, no Ordenador da natureza" – A.N.
Whitehead, Science and the Modern World. Filósofo, lógico e matemático britânico. É o fundador da
escola filosófica conhecida como a filosofia do processo, atualmente aplicada em vários campos da
ciência.
12º SEMINÁRIO APOLOGÉTICO “PR. NATANAEL RINALDI” – OUTUBRO DE 2017

20

CONCLUSÃO
Nesta palestra procuramos demonstrar que não só não há conflito entre religião e ciência, como o
Cristianismo deu a garantia para a existência dos pressupostos filosóficos da ciência, tais como a
inteligibilidade do universo e a existência de sentidos confiáveis para a investigação do universo.
Adicionalmente, o Cristianismo forneceu a motivação para se fazer ciência: Glorificar a Deus e
promover o benefício da humanidade. Finalmente, o Cristianismo influenciou a ciência “dando”
grandes cientistas à humanidade, tais como Johannes Kepler e Isaac Newton.

***************
IDEOLOGIA DE GÊNERO
Pr. Paulo Sérgio Rodrigues Batista
1. Definição
A homossexualidade é definida como: atração erótica e/ou “afetiva” de conotação sexual por
indivíduos do mesmo sexo.
Temos ainda a necessidade de definir duas questões fundamentais sobre a identidade sexual
humana. A primeira é a chamada “identidade de gênero” (a forma como nos identificamos como
homens e mulheres), e a segunda “orientação sexual” (a forma como nos relacionamos sexualmente
(desejo, atração, prática etc.).
2. Origens & Possíveis Causas do Homossexualismo
Esta talvez seja uma das questões mais polêmicas que envolvem os supostos fatores responsáveis
por gerar um comportamento homossexual, pois há mais de um século que se TEORIZA sobre as
possíveis causas do comportamento homossexual entre seres humanos. Entre as possíveis causas
defendidas por profissionais de várias áreas das ciências (psicologia, psiquiatria, biologia, genética),
ainda não se tem um único fator que possa ser considerado como originador do comportamento
homossexual em toda a sua totalidade. As possíveis causas aceitáveis por teóricos do
comportamento humano se dividem em dois fatores: Naturais (antecedentes biológicos), e
“nutricionais” (meio ambiente e fatores psicológicos). Entre as principais causas destacadas estão:
2.1. Algum possível tipo de variação genética;
2.2. Exposição de hormônios durante a gestação;
2.3. Suposta diferenças na estrutura cerebral;
2.4. Abuso sexual na infância;
2.5. Ausência de afeto paterno na infância;
2.6. Influência de um forte caráter dominador feminino na infância;
2.7. Uma personalidade introspectiva somado a mais dois fatores anteriormente mencionado (2.3;
2.4).
(*) Apesar de todas as questões de busca de uma causa genética para explicar a suposta “orientação
sexual” humana, ainda não se descobriu algum fator genético que explique por si mesmo qualquer
tipo de homossexualidade. Por exemplo, apesar de gêmeos idênticos possuírem o mesmo código
genético, se um apresentar um comportamento homossexual necessariamente o outro deveria
também ser homossexual. Mas isso não ocorre, sendo que apenas 11% dos homens e 14% das
mulheres (outras estatísticas apontam para 7,7% dos homens e 5,3% das mulheres) que são gêmeos
de homossexuais possuem o mesmo comportamento.
3. Definindo grupos:
Existem grupo diferenciados que tratam com o fator da sexualidade, e todas as variações de
comportamento sexual humano, as definindo como:
3.1. Homossexuais (pessoas que possuem atração sexual por alguém do mesmo sexo);
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3.2. Transexuais (pessoas que não se identificam sexualmente com o próprio corpo alterando-o
fisicamente);
3.4. Intersexuais (pessoas que possuem indefinição dos órgãos sexuais por algum problema de má
formação genética);
3.5. Travestis (pessoas que se relacionam sexualmente com pessoas do mesmo sexo, mas
travestindo-se como do sexo oposto).
4. Respostas aos principais questionamentos sobre a legitimidade do comportamento
homossexual
4. 1. Pressupostos Biológicos
4.1.1. Pessoas nascem homossexuais?
Em 1991 o Dr. LeVay, um neurologista da Califórnia, afirmou que a partir da pesquisa realizada com
41 cadáveres, levando-se em conta o tamanho dos neurônios encontrados na região do hipotálamo
anterior (NIHA3) de cada um, o fez acreditar que, como alguns cadáveres de supostos homossexuais
possuíam neurônios menores naquela região, isto seria um fator determinante para a sua
homossexualidade inata.
O fato é que as pesquisas realizadas pelo Dr. LeVay destruíram a suposta conclusão que alguns
disseram ter ele chegado. Existiam dentre os supostos homossexuais alguns com neurônios maiores
aos supostos heterossexuais, o que lançou por terra a fantasiosa ideia de os homossexuais terem
neurônios menores na região do hipotálamo, e ser essa a tal prova de sua “homossexualidade inata”.
O Dr. LeVay afirmou que, de fato, a imprensa popular tinha distorcido as suas informações
(Homosexuals brains, Family Research Report, Junho/Setembro, 1991). Nenhuma pesquisa científica
até hoje provou que aquela região específica do cérebro seja de alguma forma responsável por
algum fator determinante em nossa sexualidade. Apesar dos esforços de muitos pesquisadores
favoráveis ao movimento homossexual, até hoje não se conseguiu provar a homossexualidade de um
indivíduo relacionada com o seu nascimento.
Estudos como os realizados por Robert Leopold Spitzer, um dos mais conceituados psicólogos e
psiquiatra do século 20, têm demonstrado que terapias de reorientação são possíveis, e que um
grande número de pessoas que buscavam tais tratamentos estavam extremamente insatisfeitos, por
considerarem o relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo emocionalmente insatisfatório
(85% dos homens e 70% das mulheres ). O mais interessante é que o próprio Spitzer foi convencido,
após suas pesquisas com 200 pessoas (143 homens e 57 mulheres), que haviam participado de
terapias de reorientação mediada por instituições de natureza religiosa, de que de fato uma
reorientação é possível. Devemos lembrar que ele foi um dos primeiros proponentes da retirada da
homossexualidade da lista de transtornos ou doenças do Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais. E que mesmo após o término de suas pesquisas continuou sendo favorável ao
movimento gay.
Apesar de sua neutralidade profissional na pesquisa, ele foi perseguido por aceitar a possibilidade
real de haver reorientação sexual, sendo acusado inclusive de violar o código de Nuremberg, por
supostamente gerar sofrimento mental (psicológico) a gays e lésbicas com suas declarações (JONES;
YARHOUSE, 2007, p. 92).
Como apenas uma única mudança de comportamento (reorientação) já seria suficiente para destruir
toda a teoria da hereditariedade no homossexualismo, sabemos que essa teoria é apenas uma
grande farsa.
4.1.2. A homossexualidade não é comum a outras espécies animais?
Se formos estabelecer certos conceitos de relação e vida com base no comportamento dos animais,
estaremos destruindo muitos princípios eticamente corretos e estabelecidos em nossas mentes
como justos. Alguns animais disputam uma parceira através da luta até a morte, matam uns aos
outros na tentativa de estabelecerem um novo líder do grupo, praticam o canibalismo, devoram os
filhotes, não vivem em núcleos familiares definidos e praticam o incesto. Deveríamos classificar
todos estes comportamentos como corretos por serem “naturais” entre algumas espécies animais?
Além disso, existem espécies que não toleram o homossexualismo, chegando a agredir os que
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demonstram este tipo de comportamento (o veado de rabo branco, por exemplo). Deveríamos
também defender a homofobia (aversão doentia e psicótica ao homossexualismo) com base neste
tipo de comportamento animal? Do ponto de vista da quantidade de espécies que possuem tal
comportamento, podemos afirmar que o mesmo é extremamente “raro” entre as espécies animais.
A soma de todos os vertebrados que demonstram qualquer tipo de comportamento homossexual
não passa de trezentos segundo, o biólogo canadense e pesquisador na área de comportamento
animal, Bruce Bagemihl (OLIVEIRA, 2013, p.106).
A Bíblia afirma que toda a natureza está degradada, em conflito e aguardando por sua
transformação, sendo restaurada somente no futuro pelo próprio Deus (Rm 8.19-22). Isto em parte é
a razão de vários tipos de comportamentos “desnaturais” entre algumas espécies, que somente no
futuro serão restabelecidas de acordo com o plano inicial de Deus (Is 11.6-8).
4.1.3. Pesquisas biológicas demonstraram alguma relação entre homossexualidade e genética?
George Ebers, da Universidade Western, Ontário, estudou 52 pares de irmãos homossexuais e não
conseguiu achar nenhum tipo de vínculo existente entre o homossexualismo e o cromossomo X ou
outro. Além disso, o mesmo pesquisador fez um trabalho com quatrocentas famílias com um ou mais
homossexuais e não descobriu nenhum vínculo entre o homossexualismo e alguma questão genética
(Scientific American, Novembro de 1995, p.26).
O livro “Nascido Gay?” do geneticista John S. H. Tay, demonstra uma lista das pesquisas realizadas
entre 1991-2009 na tentativa de analisar quais possíveis fatores genéticos ou ambientais seriam
responsáveis, ou influenciariam o comportamento homossexual, e tais pesquisas, apesar do seu rigor
científico e sua publicação nos melhores jornais e periódicos sobre o tema, apontam para o fato de
que fatores genéticos não são suficientes para explicar a homossexualidade. Até o presente
momento a teoria da homossexualidade como tendo uma origem genética, tem sido mais um mito
do que uma verdade científica.
4.2. Pressupostos Psicossociais
4.2.1. Dez por cento da população mundial são homossexuais?
Não existe nenhuma pesquisa científica que comprove que 10% da população do mundo são
homossexuais. O que tem havido é uma falsa informação difundida pelo movimento
pró-homossexual para fortalecer a sua causa (a porcentagem mais plausível é algo entre 1% a 2% da
população mundial).
Em 1948, o pesquisador Alfred Kinsey publicou o resultado de seus estudos. Dos 5.300 homens
americanos participantes de sua pesquisa, 10% tinham tido algum tipo de relacionamento
homossexual por pelo menos três anos. A afirmação foi distorcida e começaram a declarar que um
pesquisador havia “provado” que 10% da população mundial eram homossexuais.
O pesquisador Alfred Kinsey nunca declarou que 10% da população mundial fossem homossexuais,
mas que 10% do grupo pesquisado já tinha tido algum tipo de relacionamento homossexual em certo
período, não durante toda a sua vida. Além do mais, a Dra. Judith Reisman, que escreveu a mais
contundente obra sobre as pesquisas de Alfred Kinsey, conseguiu desacreditá-lo, pois demonstrou
algo que ele não fez questão de deixar claro por ocasião de sua pesquisa, a saber: que 25% dos
homens pesquisados por ele eram criminosos sexuais, dos quais muitos estavam presos por práticas
homossexuais (na década de 1940, pessoas poderiam ser presas nos EUA por conduta homossexual).
Além disso hoje se sabe que Alfred Kinsey adulterou grande parte de todas as informações de suas
pesquisas, e inclusive praticou e incentivou a pedofilia entre a sua equipe de “pesquisadores”,
torturando sexualmente muitas crianças (pré-adolescentes). Este foi o homem que “revolucionou” o
comportamento sexual estadunidense e ainda é celebrado por muitos ativistas gays como um dos
mais importante personagens da revolução sexual do século 20 (REISMAN, 2010, pp. 24-34)!
4.2.2. A homossexualidade é uma questão de opção sexual?
Não podemos encarar o homossexualismo como apenas uma simples questão de “preferência” ou
“opção” sexual. A grande maioria das pessoas homossexuais afirma que não o desejaram ser. Se
alguém possui um tipo de comportamento que ela própria afirma que não desejaria ter, podemos
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afirmar que isto é opcional (no mínimo tal prática deveria ser vista como algum tipo de vício
escravizador?). Como vários movimentos pró-homossexualismo afirmam que uma pessoa nasce
homossexual, quando defendem que o homossexualismo é opcional? Você já viu alguém dizer que
nasceu com a pele branca por sua própria opção? Impossível. O grande paradigma do movimento
ativista gay é resolver o enorme problema entre reconhecer a homossexualidade como algo
“opcional” (quando muitos homossexuais dizem desejar abandonar tal prática e não a conseguem), e
defender que pessoas nascem homossexuais (o que derrubaria a tese do comportamento opcional).
Na verdade existe uma confusa discussão sobre o que de fato é tal comportamento para a própria
comunidade gay.
As Escrituras Sagradas confirmam este tipo de comportamento como uma atitude pecaminosa
desenfreada (Rm 1.24-29), pois toda a raça humana está sob o domínio do pecado (Rm 7.19-24).
4.2.3. É possível alguém abandonar a prática da homossexualidade?
Não se pode afirmar que um homossexual não possa mudar o seu comportamento para a
heterossexualidade. Um Instituto que fez uma pesquisa sobre a orientação sexual nos Estados
Unidos (Instituto Kinsey), em 1970, afirmou que 84% dos homossexuais estudados na pesquisa
tinham mudado a sua orientação sexual pelo menos uma vez. 32% registraram duas trocas e 13%
afirmaram sua mudança de comportamento sexual (Psychoanalytic theory, male and female
homosexuality: psychological approache [Teoria psicanalítica, homossexualismo masculino e
feminino: abordagem psicológica], 1987, p.84-86).
Uma obra publicada em 2007 (Ex-gay? - A Longitudinal Study of Religiously Mediated Change in
Sexual Orientation) aponta dados muito promissores acerca da possibilidade de mudanças
substanciais de comportamento sexual por parte de homossexuais que fizeram parte do tratamento
proposto pelos psicoterapeutas (terapia de reorientação), derrubando o mito de que tratamentos de
cunho religioso não auxiliam na mudança de orientação sexual, e que podem ser inclusive
prejudiciais psicologicamente. A pesquisa de Stanton L. Jones e Mark A. Yarhouse demonstra que tais
métodos terapêuticos são possíveis, bem sucedidos, e não trazem sequelas psicológicas aos
homossexuais. Os dados são promissores: 38% abandonaram a prática da homossexualidade (esse
número inclui tanto os que se consideram totalmente reorientados [15%] como os que possuem
ainda algum tipo de pensamento eventual sobre homossexualidade, o que não os têm levado a
prática [23%]; 29% desejaram continuar com o tratamento por perceberem uma diminuição na
atração homossexual; 15% não experimentaram qualquer mudança comportamental, mas não
desistiram do tratamento; 4% pararam o tratamento, mas não se reconhecem mais como
possuidores de uma “identidade gay”; e apenas 8% voltaram à prática homossexual, assumindo uma
“identidade gay” (p. 369).
O grande problema com relação à possibilidade de haver ou não “terapias de reorientação” repousa
sobre a filosofia prevalecente do “essencialismo” entre os psicólogos, que afirma que pessoas são
homossexuais, assim como existem heterossexuais, não sendo portanto a sua condição uma questão
de estado, mas de natureza (o indivíduo não está gay, mas é gay). A rejeição a qualquer tipo de
terapia psicológica com homossexuais repousa apenas sobre uma filosofia seguida por grande parte
dos psicólogos modernos, e não sobre dados empíricos (experimentais) que deveriam prevalecer
quando se procura estabelecer algum tipo de parâmetro para qualquer tipo de teoria
comportamental.
A seriedade da pesquisa de Jones e Yarhouse é demonstrada ao reconhecerem a dificuldade do
abandono da prática homossexual nos seguintes termos: “Não há indicação que tal mudança seja
fácil (de fato há numerosas indicações de que o processo de mudança é consideravelmente
desafiador), ou que uma alta porcentagem de indivíduos consiga a mudança. Também não há
indicação de que a mudança ou modificação da orientação sexual é possível para todos os que
buscam tal mudança. Mas também não existe nenhuma evidência empírica [experimental] positiva
de qualquer natureza de que a mudança é impossível” (p.94). Portanto não se tenta banalizar a
grande luta enfrentada por aqueles que desejam vencer a homossexualidade. Porém a Bíblia
também é enfática ao afirma de forma clara ser este tipo de mudança possível. Pois a igreja de
Corinto possuía também ex-gays (1Co 6.9-11).
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4.3. Pressupostos Histórico-sociais
4.3.1. A homossexualidade era uma prática comum na Grécia antiga e em Roma?
Gostaria de antes de responder a esse que é um dos maiores equívocos frequentemente defendidos
pelos ativistas do “estilo gay”. Principalmente no meio acadêmico, onde profissionais mal informados
declaram que o cristianismo é o responsável pela “diabolização” da conduta homossexual no mundo
ocidental. Demonstrar sobre esse pressuposto, baseado na visão unilateral dos fatos, que a conduta
homossexual era completamente tolerada nas culturas antigas mais desenvolvidas é um erro
grosseiro. Em defesa desse erro, o psicólogo e psicanalista Paulo Roberto Ceccarelli , em seu artigo
na Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, declarou: “Ao sustentar a existência de
uma “sexualidade natural” no ser humano, o imaginário judaico-cristão dominante no Ocidente
cristalizou e isolou as expressões da sexualidade, como se tais manifestações possuíssem realidades
concretas. O passo seguinte foi a criação de nomenclaturas para descrever, classificar e etiquetar as
práticas sexuais. Foi também em referência à sexualidade natural que surgiu a noção de normal, que
como toda norma, é um construto teórico, logo ideológico, tributário do imaginário sociocultural no
qual ela emerge. A partir daí, toda forma de sexualidade que não se encaixe nesse imaginário é tida
como desviante ou patológica (Ceccarelli, 2000).
A afirmação de que a sociedade grega, e também a romana, eram completamente tolerantes e
acolhiam a prática homossexual, como se acolhe naturalmente a heterossexualidade em nossa
cultura, é um grande mito usado por vários intelectuais gays ou defensores do mito da “plena
liberdade sexual”, para produzir a falsa impressão de que tal rejeição só surgiu a partir da influência
da moralidade judaico-cristã no ocidente cristianizado. Ou seja, o grande culpado da rejeição da
homossexualidade, como vivida em sociedades avançadas intelectualmente, foi o cristianismo, que
impôs sua rígida moralidade religiosa negando todo tipo de moralidade que não fosse a sua.
O professor de obras clássicas da Universidade do Texas , e pesquisador de todas as mais relevantes
obras primárias que mencionam a homossexualidade a partir de textos gregos e romanos (a pesquisa
abrange todas as obras desde o 7º século a.C. até o 4º século d.C.), Thomas K. Hubbard, desfaz esse
mito ao declarar: “O comportamento sexual na Grécia e em Roma era irredutível a qualquer
paradigma único, julgamentos morais acerca dos vários tipos de relação entre pessoas do mesmo
sexo não era uniforme. A noção muito difundida, de que uma “aceitação geral” da homossexualidade
era prevalecente, é um excesso de simplificação de uma complexa mistura de pontos de vista acerca
da extensão de diferentes práticas, como é um dogma a declaração de que um detalhado regime de
protocolos e convenções distinguiam o comportamento homossexual “aceitável” do “não aceitável”.
Havia de fato não mais consenso acerca da homossexualidade na antiga Grécia e Roma do que há
atualmente. Nestas culturas de discursos profundamente orientados, como em nossa própria,
dissidência sexual era um ponto de inflamação de disputas ideológicas. Embora não haja dúvida de
que injúrias de forma cômica mantinham [como tema], em sua maior parte, desprezo aos
efeminados e ou aos parceiros sexuais passivos, adultos efeminados eram apenas vistos como a
manifestação de uma instituição (pederastia) que, até quando praticado de um modo “normativo”,
feminilizava, prostituia e corrompia adolescentes que eram um dia destinados a tornar-se os líderes
da cidade... Portanto, ativos jovens amantes eram em si mesmo alvo de sátira tão [frequentemente]
como um homem que possui um papel passivo [numa relação homossexual]... Até o envolvimento
pederástico, se ativo ou passivo, que não envolvia prostituição, prejudicaria um julgamento contra
um oponente, e [estes comportamentos] eram trazidos à tona até quando eram irrelevantes ao caso.
...A oratória romana, em contrapartida com os gregos, se expressa a uma audiência que é
geralmente hostil a toda forma de homossexualidade, tanto ativa quanto passiva. Apesar das
expressões libertárias de alguns antigos estoicos, a filosofia Estoica dos romanos era profundamente
negativa acerca de qualquer forma de sexo que pudesse ser considerada “contra a natureza”, a
objeção filosófica estoicas [a homossexualidade] vai até as fontes do período grego.... Autores
masculinos, desde o período helenístico passando por [todo] o período romano, na imensa maioria
das vezes possuem uma extrema hostilidade para com o homoerotismo feminino, vendo-o como a
pior perversão da ordem natural. A estória de Ovídio sobre Iphis e Ianthes trata de forma favorável a
atração entre garotas, mas nega a possibilidade de um verdadeiro relacionamento lesbiano por
transformar uma das garotas num garoto, no final” (HUBBARD, 2003, pp.7-10,17). Portanto, à luz das
fontes primárias greco-romanas, os fatos são contrários às afirmações dos defensores da
homossexualidade como uma prática aceitável nestas culturas antigas.
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Além disso, se os gregos tiveram grande influência na formação cultural do mundo ocidental,
devemos nos lembrar que o segundo pilar desta mesma formação social foi o pensamento
judaico-cristão, que enfaticamente é contrário a tal comportamento sexual (Lv 18.22; 20.13; Rm
1.26-27). Por que a sociedade grega deveria ser o padrão comportamental a ser seguido pelas
sociedades modernas do século 21 e não a judaico-cristã?
4.4. Pressupostos ideológicos
4.4.1. Usar a expressão “homossexualismo” é uma forma de identificar o comportamento gay
como algo patológico?
Esta tentativa de desvincular a prática da homossexualidade a qualquer possível patologia mental, ou
comportamental, é relativamente nova, pois a OMS (Organização Mundial da Saúde) retirou o
homossexualismo da lista de doenças, ou distúrbios mentais somente em 1990. A partir daí, o
ativismo homossexual tem revisado e criado novos termos para redefinir, segundo eles, tal
comportamento.
Criar qualquer tipo de debate em torno do uso do sufixo “ismo”, como pretendem os ativistas gays,
se mostra totalmente infundado gramaticalmente, e na verdade demonstra um grande desespero de
tentar colocar a grande maioria do público, que não compreende estas questões, contra aqueles que
os chamam de homossexuais, como se o termo fosse uma prova de que tais pessoas são
preconceituosas e consideram os gays como doentes mentais, ou possuidores de algum distúrbio
psíquico. Portanto, o que está por trás de tais debates é apenas a manipulação das pessoas em prol
do movimento gay.
O sufixo “ismo” possui amplo significado em nosso idioma português (doutrina, escola, teoria
[filosófica, política, religiosa], ação, conduta, hábito, qualidade característica), não possuindo apenas
o sentido de patologia como defendem tais ativistas. Os termos esoterismo, budismo, patriotismo e
lirismo fazem referência a alguma patologia em nosso idioma? As palavras desonestidade,
calamidade, crueldade não possuem conotações negativas em nosso idioma? Isso então
demonstraria algum tipo de preconceito para com aqueles que praticam a “homossexualidade”?
4.4.2. Todos os críticos do comportamento homossexual são homofóbicos?
As chamadas “fobias” não são caracterizadas por um simples ato de reprovação à determinada
conduta. Reprovar o comportamento de um usuário de drogas não faz daquele que reprova tal ato
um portador de alguma fobia. Segundo o dicionário Aurélio, “fobia” é um “medo mórbido”, uma
“aversão”. Se todas as pessoas contrárias ao homossexualismo fossem “homofóbicas”, elas deveriam
se comportar diante de um homossexual dentro das características definidas por fobia, mas isso não
ocorre. Devemos, sem dúvida, respeitar a todas as pessoas, não por serem ou não homossexuais,
mas porque Jesus nos ensinou a amar ao nosso próximo como a nós mesmos (Mt 22.39), todavia
esse amor demonstrado não implica em concordar com todos os atos de quem amamos, pois nem o
próprio Jesus Cristo, o nosso padrão de conduta e modelo, deixou de reprovar de forma dura os atos
de muitos (Mt 23.13-36).
Toda “fobia” é reconhecida como sendo algum tipo de transtorno ou distúrbio psicológico, que
necessita de tratamento médico especializado, para que haja um auxílio na conversão do
comportamento do paciente, gerando superação da fobia e a cura de tal transtorno. Por que muitos
homossexuais acusam os críticos do estilo e comportamento gay de “doentes” (homofobia como
todo tipo de fobia é um transtorno psicológico) quando eles mesmos não admitem que a
homossexualidade seja algum tipo de transtorno comportamental? Podemos perceber a grande
farsa estabelecida em nossa sociedade com relação a esta questão, quando tentam calar os críticos
rotulando-os de “doentes”, mas não aceitando o mesmo rotulo que dão. Os críticos do
comportamento gay geralmente são os mesmos críticos de outros comportamentos sexuais como:
adultério, pedofilia, zoofilia, estupro etc. O que faria da homossexualidade um comportamento tão
intocável, se TODOS os outros comportamentos sexuais são criticados, sem nenhuma objeção?
O movimento pró-homossexualidade tem feito aplicação distorcida e errônea da terminologia
“homofobia”, simplesmente para intimidar os que não concordam com a prática homossexual e
iludir o público em geral, que frequentemente não está familiarizado com o significado de tais
terminologias.
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O Que Está Por Trás do Terrorismo Islâmico?
Pr. João Flávio Martinez
“Quando falamos de fundamentalismo islâmico, estamos usando uma expressão enganosa. Todo o Islã é
fundamentalista na essência... A Palavra Islã não significa paz, mas submissão”. Paul Johnson em
entrevista a Revista Veja
Os Califas (rashidun – puros) - Os Sucessores do Profeta
• Abu Bekr; Omar; Otman; Ali - DIVISÃO DO MUNDO ISLÂMICO... OS CONFLITOS NUNCA MAIS
CESSARAM...
Os três grupos principais do Islã
• Os Sunitas são os seguidores da tradição do profeta.
• Os Xiitas são partidários de Ali, marido de Fátima, filha de Maomé. São os líderes da
comunidade e continuadores da missão espiritual de Maomé.
• O Sufismo é a doutrina de místicos muçulmanos que considera o espírito humano uma
emanação do divino, ao qual se esforça por se reintegrar. Adotada, sobretudo durante os
séculos VIII e XIII, sofreu influência do cristianismo, do neoplatonismo e do hinduísmo

Os Pilares do Islamismo
• 1º - Chahada {A Confissão}: Não existe nenhum deus além de Alá e Maomé é o seu profeta.
• 2º - Preces cotidianas: chamadas de slãts, feitas cinco vezes ao dia.
• 3º - Observação do mês de Ramadã: as pessoas jejuam desde o nascer até o pôr do sol.
• 4º - Pagamento do zakat: imposto anual de 2.5% do lucro pessoal.
• 5º - Peregrinação para Meca: ou Hajj, ao lugar do nascimento de Maomé.
• 6º - O Jihad, ou guerra santa: é a batalha por meio da qual se atinge um dos objetivos do
islamismo, que é reformar o mundo.
ALGUMAS QUESTÕES SOBRE ISLÃ
MAOMÉ: UM BOM OU MAU EXEMPLO PARA OS TERRORISTAS?
“Realmente, tendes no Profeta de Deus um excelente exemplo para aqueles que esperam contemplar
Deus”. (Alcorão - Surata 33:21)
“Alá me ordenou a lutar contra os idólatras, até que prestem testemunho de que não há outra divindade
além do único Deus, e de que Maomé é o mensageiro de Alá; que realizem as orações e paguem o zacat.
Se cumprirem isso, terão salvaguardado suas vidas e seus bens de mim” – Hadiz do Profeta
A TEOLOGIA ISLÂMICA INCITA A VIOLÊNCIA?
SIM, VEJAMOS: Os muçulmanos comuns, quando morrem, ficam numa espécie de estágio intermediário
aguardando o juízo final. Mas a fé islâmica reverencia os mártires da luta religiosa, que vão diretamente
para o céu, sem escalas, comemorar seu feito junto as suas muitas virgens.
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Surata 2:191 - Matai-os onde quer que os encontreis e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a
perseguição é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da Mesquita Sagrada, a
menos que vos ataquem. Mas, se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos.
Surata 4:91 - ...capturai-os e matai-os, onde quer que os acheis, porque sobre isto vos concedemos
autoridade absoluta.
Surata 9 - 111.Deus cobrará dos fiéis o sacrifício de seus bens e pessoas, em troca do Paraíso.
Combaterão pela causa de Deus, matarão e serão mortos. É uma promessa infalível, que está registrada
na Tora, no Evangelho e no Alcorão. E quem é mais fiel à sua promessa do que Deus? Regozijai-vos, pois,
a troca que haveis feito com Ele. Tal é o magnífico benefício.
Surata 9:5;29 - Mas quanto os meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer
que os acheis; capturai-os, acossai-os e espreitai-os... Combatei aqueles que não crêem em Deus e no
Dia do Juízo Final, nem abstêm do que Deus e Seu Mensageiro proibiram, e nem professam a verdadeira
religião...
“Ó fiéis, não tomeis por confidentes os judeus nem os cristãos; que sejam confidentes entre si. Porém,
quem dentre vós os tomar por confidentes, certamente será um deles; e Deus não encaminha os iníquos”
(Surata 5:51)
“Não agradarás nem aos judeus nem aos cristãos até que adotes seus credos” (Surata 2:120)
O Que Querem os Fundamentalistas?
• Unir todos os Muçulmanos numa mesma comunidade, governada de acordo com o Sharia;
• Varrer o Estado de Israel do Mapa;
• Arrebatar todo o Planeta à Fé Islâmica, por bem ou pela Jihad (GUERRA SANTA).

•

Declaração de um Aiatolá:
Portando, a conclusão lógica é: A cruz tem de desaparecer. O islã é a força maior. Enquanto o
número de adeptos das igrejas cai constantemente, a população muçulmana aumenta
rapidamente. O islã vencerá!

•

***************
MIDIA E COSMOVISÃO CRISTÃ
Pb. Paulo Cristiano da Silva
INTRODUÇÃO
Qual a relação entre Mídia e a cosmovisão de uma pessoa? Até que ponto podemos ser influenciados
pelos meios de comunicação? E como a cosmovisão secular exposta pela mídia trabalha as três áreas
teológicas da cosmovisão: criação, queda e redenção?
1. O QUE É COSMOVISÃO?
A cosmovisão é formada inconscientemente da mesma maneira: através dos valores e modos de
pensar da cultura à nossa volta, começando com o ambiente familiar, mas com fortes influências da
mídia (especialmente da televisão), de astros e atores populares e de professores e colegas nas
escolas. Cosmovisão é uma maneira de enxergar o mundo a nossa volta.
2. O QUE É MÍDIA?
A mídia é constituída pela indústria de comunicação e os profissionais que estão interligados a ela.
Na maioria das vezes, essa associação é feita entre os canais de comunicação mais tradicionais, como
emissoras de televisão e de rádio, revistas e jornais. Entretanto, ela abrange também as mídias
exteriores (outdoor, mobiliários urbanos e frontlights), mídias online (banners em portais e post
patrocinados) e o no media, que é formado pelas mídias alternativas, nas quais os anunciantes
optam por divulgar sua marca de modo ímpar.
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3. DE ONDE VEM NOSSO CONHECIMENTO?
90% dos brasileiros se informam pela televisão sobre o que acontece no país. 63% têm na TV o
principal meio de informação.
77% afirmaram que fazem isso todos os dias, de 3 a 4 horas por dia.
A emissora mais vista é a TV Globo, mencionada por 73% dos entrevistados.
A internet está em segundo lugar, como meio preferido de 26% dos entrevistados e citada como uma
das duas principais fontes de informação por 49%.
50% disseram acessar diariamente, e 91% pelo celular em média um pouco acima de 4h30 diárias.
3.1 Quais são os elementos de uma boa comunicação?
Os elementos essenciais para que ocorra uma comunicação eficiente são:
Emissor = É aquele que dá início ao processo comunicativo, pois transmite a mensagem.
Receptor = É o alvo do emissor, sendo quem recebe a mensagem.
Mensagem = Pode ser um fato, ideias ou até mesmo, emoções, ou seja, é o conteúdo contido na
comunicação. Canal = É o meio pelo qual a mensagem é enviada do emissor para o receptor.
3.2 Entendendo o emissor e sua mensagem básica
1 - A (Grande) Mídia Corporativa Vive da Publicidade.
2 - Os Donos da Mídia são as Grandes Corporações Multinacionais.
3 - O Objetivo é Transformar o Público alvo em Consumidor.
4 - A Mídia Traduz a Visão de Mundo das Grandes Corporações em Linguagem Comercial...
5 - A Mensagem. A Mensagem é distribuídas em três grandes áreas:
 Comercial (produtos, serviços e marcas).
 Informacional - (jornalismo, notícias e documentários).
 Cultural (filmes, novelas, jogos, entretenimento, músicas, etc...).
A Mídia não vende apenas produtos e marcas. O consumo está atrelado à categoria de cosmovisões.
A mídia vende conceitos, valores, estilos de vida, ideologias e crenças que são microelementos de
cosmovisão. Há um consumo de cosmovisão secular do mundo: humanismo secular; naturalismo;
niilismo; materialismo; hedonismo e pós-modernismo.
Estas perspectivas são sobrepostas com visões religiosas que incluem o panteísmo, esoterismo e
animismo.
4. OS TRES FILTROS DA COSMOVISÃO
4.1 CRIAÇÃO
Como a Mídia cria suas cosmogonias? Como enxerga a natureza? Como ela trabalha a antropologia?
Às vezes utiliza o materialismo e o naturalismo como ponto de partida, ora o panteísmo e a
espiritualidade secular para explicar o mundo e o ser humano. A natureza é por vezes reduzida ao
domínio materialista, quando não, elevada ao status de divindade. O homem é visto pela ética
relativista como um ser em constante construção.
4.2 QUEDA
Como a mídia interpreta a teodiceia? A realidade se resume ao que é material? Existe certo e
errado?
A cosmovisão secular não comporta a ideia de pecado, culpa e condenação. A noção de sofrimento e
do mal no mundo é visto pela ótica naturalista. O sofrimento tem origem na falta do conhecimento,
pois o homem está em evolução. O verdadeiro pecado está na falta de amor, aceitação do outro, na
falta da liberdade e na privação à felicidade e bem-estar pessoal.
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4.3 REDENÇÃO
Qual a proposta de redenção para o mundo? Qual o maior objetivo da vida?
A redenção oferecida pela cosmovisão secular da mídia opera principalmente por meio de suprir os
desejos e necessidades básicas humanas. A busca da felicidade e do consumo aparecem como
elementos redentivos. Outros elementos são o amor romântico, o bem-estar, a conquista
profissional, a política governamental, o espiritualismo subjetivista gnóstico e panteísta ou a
educação.
4.3.1 A proposta de redenção oferecida pela Mídia
A demanda dos desejos
“*...+ que o destino final de toda mercadoria colocada à venda é ser consumida por compradores; que
os compradores desejarão obter mercadorias para consumo se, e apenas se, consumi-las por algo
que prometa satisfazer seus desejos; que o preço que o potencial consumidor em busca de
satisfação está preparado para pagar pelas mercadorias em oferta dependerá da credibilidade dessa
promessa e da intensidade desses desejos.” (BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a
transformação das pessoas em mercadoria. 2008, p.18 – destaque meu)
A propaganda atua na esfera do imaginário. É um elemento fundamental de persuasão e sedução.
Como está lidando com o imaginário, ela vende não só o produto, mas aquilo que ele significa ou
representa levando em conta o momento social, histórico e as vivências do sujeito. A propaganda se
serve de valores que reforçam a ascensão social, o desejo, o prazer, o poder, a sexualidade.
A personalização da mercadoria
“A forma mercadoria penetra e transforma dimensões da vida social até então isentas de sua lógica,
até o ponto em que a própria subjetividade se torna uma mercadoria a ser comprada e vendida no
mercado, como a beleza, a limpeza, a sinceridade e a autonomia.” (BAUMAN, Zygmunt. Vida para
consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. 2008, p.152 – destaque meu)
O marketing do futuro está atrelado a sensações e sentimentos.
A estratégia é criar um engajamento emocional com os consumidores, não só para fidelizá-los, mas
para tornarem-no amante da marca.
“*...+ o despertar do desejo de consumo passa pela antropomorfização dos produtos, ao elevá-los ao
estatuto de agentes da felicidade.” (MIORIN, Cristiane; RAMOS, Celeste. Narciso e o espelho que
revela o belo. In: RAMOS, Celeste (org.). Mitos: perspectivas e representações. Alínea: Campinas, SP,
2005, p. 43)
CONCLUSÃO
Como você pensa? Como você enxerga o mundo? A mídia tem a capacidade de criar e moldar
cosmovisões. O cristão precisa moldurar sua visão da realidade sob a ótica bíblica. Os cristãos devem
adotar uma visão bíblica em todos os aspectos de sua vida e apresentar ao mundo perspectivas
bíblicas em todas as áreas de nossa existência. Isto inclui tudo: educação, medicina, artes, política,
ciência, questões contemporâneas, ética, e tudo mais.
***************

A CRISTOLOGIA E AS SEITAS
Pr. João Flávio Martinez
O QUE É CRISTOLOGIA?
Cristologia é o estudo sobre Cristo; é uma parte da teologia cristã que estuda e define a natureza de
Jesus, a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, com uma particular atenção à relação com
Deus, às origens, ao modo de vida de Jesus de Nazaré, visto que estas origens e o papel dentro da
doutrina de salvação têm sido objeto de estudo e discussão desde os primórdios do Cristianismo.
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QUEM É JESUS?
“A encarnação foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana”.
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus... O Verbo se fez carne e
habitou entre nós” (Jo 1.1,14).
O verbo usado “habitar”, skenoo, significa “morar em uma tenda, cabana ou tabernáculo”,
enfatizando uma morada provisória.
JESUS 100% DEUS E 100% HOMEM
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus” (Jo 1.1).
“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem” (I Tm 2.5).
A DIVINDADE DE CRISTO – Sinais de Sua Divindade
Onipotência - Mt 28.18
Onipresença - Mt 28.20
Onisciência - Jo 21.17
Imortalidade - Jo 2.19
Adoração - Mc 5.6
MAS AS SEITAS DETURPAM A CRISTOLOGIA
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.
Hoje temos várias seita unicistas, mas a mais relevante e com maior penetração no meio
evangélico é a Seita Voz da Verdade.
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.).
“As Testemunhas de Jeová não negam a deidade, ou divindade, de Cristo. Mas não partilham o
entendimento filosófico dos trinitaristas quanto a tais termos. Ao se referirem à “divindade de Jesus”,
os trinitaristas não querem dizer que ele seja “um deus”, ou “semelhante a Deus”, mas que ele é
“Deus”, uma das três pessoas coeternas da “Divindade”. - Despertai! de 8 de fevereiro de 1985,
página 20.
APOLINARIANISMO
Devido Apolinário (310-390 d.C.), que fora Bispo de Laodicéia no fim do século 4, defender uma
cristologia heterodoxa, esta recebeu seu nome. Enquanto o Arianismo defendia que Cristo era um
deus menor, o Apolinarianismo ia contra o ensino que Cristo possui a natureza humana, alegando
que Cristo era apenas Deus, indo contra a doutrina da encarnação, onde o Verbo se fez carne e
habitou entre nós, que está muito evidente no capítulo 1 do Evangelho de João. Apesar de Apolinário
ter levantado certo grupo de discípulos, seus ensinos não permaneceram e seu movimento se desfez.
NESTORIANISMO
Esta doutrina está baseada nos ensinos de Nestório, que fora um pregador famoso em Antioquia, e
desde 428 d.C., Bispo de Constantinopla. Seus ensinos foram refutados no Concílio de Éfeso, em 431.
O Nestorianismo ensinava que a pessoa divina de Cristo e sua pessoa humana estavam divididas e
com vontades divididas, mas residindo no mesmo corpo. Cirilo de Alexandria refutou os falsos
ensinos do Nestorianismo.
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MAÇONARIA
A Maçonaria ensina que Jesus foi meramente um homem fundador de uma religião, como outros. No
verbete ‘religião’ do Dicionário da Maçonaria, se diz: “Seus imortais fundadores foram todos
mensageiros da Verdade Única” e diz ainda: “Todos eles foram unânimes em proclamar a
paternidade de Deus e a fraternidade dos homens. Tal foi a mensagem de Vyasa, Hermes
Trimegistro, Zarathustra, Orfeu, Krisna, Moisés, Pitágoras, Cristo, Maomet e outros”.
AMORC – ROSACRUZ
Para os adeptos dos ensinos da AMORC – Antiga e Mística Ordem Rosae Crucis, a pessoa de Jesus
não recebe muito crédito. Creem que Jesus de Nazaré foi apenas uma espécie de receptor do espírito
de Cristo, o Cristo Cósmico. Jesus foi um mero mestre, que não morreu na cruz, não concedeu
perdão aos pecados, não salvou a humanidade de seus delitos e, consequentemente, não é Deus.
Tudo isso satisfaz o gosto das seitas ocultistas, que pregam que Jesus foi mais um iluminado que
passou pela terra para apenas nos ensinar preceitos morais.
ESPIRITISMO KARDECISTA
Os espíritas também negam a divindade de Jesus. Para Allan Kardec, fundador do espiritismo (ou
decodificador, como alegam os espíritas), Jesus era um simples ser humano que não afirmou ser
Deus. A crença do espiritismo está baseada nos escritos de Kardec, basicamente “O Livro dos
Espíritos” e “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, já que não consideram a Bíblia como a inerrante
Palavra de Deus, utilizando-a de forma esporádica e distorcida. No entendimento deste grupo, Jesus
era apenas um espírito puro enviado por Deus para levar a humanidade à evolução. Negam a
ressurreição corporal do Senhor e afirmam que os milagres são fenômenos mediúnicos. Como creem
na reencarnação, não aceitam o sacrifício de Jesus na cruz para remissão dos pecados, já que,
através da reencarnação, a humanidade está “em evolução”.
MORMONISMO
Este Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, mas foi concebido através de relações sexuais entre
Elohim (Deus Pai) e Maria. Jesus foi casado, e não apenas com uma mulher, pois na crença mórmon
Ele era polígamo. Jesus é apenas o mais velho dos irmãos dos homens, além de ser também irmão de
Lúcifer. Os ensinos mórmons são tão blasfemos quanto de qualquer outra seita que não crê no
verdadeiro Jesus.
ISLAMISMO
Um grande profeta, só sucede a Maomé. Jesus não é o filho de Deus (Surata 9.30) e certamente não
é divino (Surata 5.17, 75)) e ele não foi crucificado (Surata 4.157). Ou seja, o Jesus do Islamismo é um
outro Jesus (II Co. 11:4).
SEICHO-NO-IE
Jesus não tem muita importância para os adeptos desta seita. Masaharu Taniguchi, fundador do
movimento, é mais citado nos ensinamentos do grupo que Jesus. No entendimento da Seicho-No-Ie,
o pecado, o mal, as doenças, a pobreza e toda e qualquer moléstia que o ser humano possa sofrer,
não passam de ilusões produzidas na mente, e pela mente o ser humano pode mudar sua realidade,
através de pensamentos positivos. Como negam a realidade do pecado e do sofrimento, rejeitam o
sacrifício realizado por Jesus, e como não poderia deixar de ser, também negam a divindade de
Jesus.
MOVIMENTO NOVA ERA
Os adeptos do Movimento Nova Era acreditam que Jesus foi apenas um mestre iluminado que
inaugurou a “Era de Peixes”, que dura de 4 d.C. até 2146 d.C., quando virá a “Era de Aquarius”. Os
adeptos deste movimento, que não possui um ponto de referência, pois é composto pelos mais
variados círculos ocultistas, lançam sua fé em toda sorte de métodos de adivinhação, esoterismo e
feitiçaria, deixando o Cristianismo de lado, já que o mesmo está morrendo com o fim da Era de
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Peixes. Jesus não é Deus para os adeptos da Nova Era, sendo considerado como mero mestre
moralista, um iluminado, assim como Buda, Confúcio ou outro guru. Jesus se “vestiu com o Cristo
Cósmico”, para então fundar um padrão moral que está se tornando obsoleto com o advento da Era
de Aquarius.
CONCLUSÃO
Qualquer grupo que alegue que Jesus não tenha dito ser Deus, que alegue que as profecias não
foram cumpridas Nele, e que afirme que discípulos não adoraram Jesus como Deus, trata-se de um
grupo que perverteu a ortodoxia cristã, e que através dos falsos ensinos estão levando os seus
seguidores por caminhos tortuosos, que conduzirão à perdição eterna. Muitos destes grupos tem
utilizado a Bíblia de maneira distorcida e negado algo que está mais que provado em suas páginas: A
PLENA DIVINDADE DE JESUS.
***************

IMORTALIDADE DA ALMA
Pb. Paulo Cristiano da Silva
INTRODUÇÃO
A crença na imortalidade da alma é uma doutrina pagã?
É muito comum aqueles que não creem na imortalidade da alma, os chamados aniquilacionistas,
alegarem que essa doutrina não é bíblica e que entrou no Cristianismo por influência da filosofia
grega. Em apoio a isso, costumam citar autoridades teológicas que supostamente reconheceriam o
que eles alegam. Nesta palestra de hoje, queremos demonstrar as falácias e erros de
argumentação, embutidos na objeção dos apologistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sobre
uma suposta influência grega na doutrina da imortalidade da alma.
1. O QUE É A ALMA?
Etimologicamente, deriva do termo latino animu (ou anima), que significa "o que anima". Seria a
fonte da vida de cada organismo, sendo eterna e separada do corpo. É um termo equivalente ao
hebraico néphesh e ao grego psykhé e significa "ser", “vida" ou ”criatura”.
2. O QUE É IMORTALIDADE DA ALMA?
“A palavra grega que designa esta ideia é athanasía”. Sob a forma negativa (prefixo negativo – i), o
termo exprime a noção essencialmente positiva, de vida-sem-fim, daquilo que não é submetido à
morte.
3. O QUE CRÊ A IGREJA ADVENTISTA SOBRE A IMORTALIDADE?
“Mas, depois da queda, Satanás ordenou a seus anjos que fizessem um esforço especial a fim de
inculcar a crença da imortalidade inerente do homem” (Ellen White – O Grande Conflito).
“Mostramos que a base do espiritismo — a imortalidade da alma — é um dogma fundamental nos
credos de quase todas as igrejas” (Uriah Smith – As Profecias de Daniel e Apocalipse, p.461).
“O espiritismo originou-se com a primeira mentira de Satanás a Eva – “É certo que não morrereis”
(Gên. 3:4). Suas palavras foram o primeiro sermão sobre imortalidade da alma” (Nisto Cremos, p.
460).
“O homem não possui imortalidade inerente, própria, natural. Ele só adquirirá o toque da
imortalidade, se for crente, por ocasião do arrebatamento, na primeira ressurreição, quando Cristo
vier buscá-lo *...+ Quando criado, tinha a imortalidade sob condição, que não soube manter...”
(Arnaldo B. Christianini, Subtilezas do Erro, p.162).
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4. UM TRATADO MODERNO CONDICIONALISTA
“Ela *doutrina condicionalista+ foi elaborada por Edward White, um ministro Congregacional, no
seu Life in Christ (1846; expandido e todo reformulado em 1875), onde pretendeu provar pelas
Escrituras que a ‘Imortalidade é um privilégio peculiar dos regenerados’, e a teoria encontrou
alguns adeptos entre ingleses e americanos bem como pensadores estrangeiros” (The Oxford
Dictionary of the Christian Church, 1997, verbete “Imortalidade Condicional”, p. 393.)
4.1 Acusação Contra a Influência Grega na Doutrina da Imortalidade
“Que a cristandade deveria ter recuado sobre especulações pagãs e retornado aos elementos
mendigos da filosofia asiática e ateniense como base de esperança, está em consonância com
outras partes paralelas da história do pensamento europeu” (White, Edward. Vida de Cristo.
Capítulo VIII - Sobre a imortalidade da alma. 1875).
5. BUSCANDO APOIO EM OSCAR CULMANN
“O ser humano foi criado mortal ou imortal? - Oscar Cullmann, em sua célebre obra intitulada
Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead? The Witness of the New Testament
(Imortalidade da Alma ou Ressurreição da Morte? O que diz o Novo Testamento), demonstra que
essa teoria não é um conceito bíblico, mas uma reminiscência da filosofia grega” (Alberto R. Timm Sinais dos Tempos, maio/junho de 2001. p. 30).
“Em 1956, Oscar Cullmann (Luterano) em uma conferência apresentada na Capela Andover,
Universidade de Harvard, argumentou que o entendimento de Platão a respeito da imortalidade da
alma, e o ensino cristão da ressurreição dos mortos são totalmente antagônicos”
http://leandroquadros.com.br/debate-sobre-a-imortalidade-da-alma-parte-1.

6. O QUE DE FATO DISSE OSCAR CULMANN?
Cullmann estava condenando o conceito bíblico, cristão e evangélico de imortalidade da alma ou
condenando apenas o conceito grego de imortalidade da alma?
A discussão de Cullmann sobre a alma começa com seu desacordo com a questão do tempo que é
central em sua teologia. O mundo helênico não pode conceber que a libertação pudesse resultar de
um ato divino consumado na história temporal. Para eles, a libertação somente é passar dessa
existência para o mundo superior: sair do ciclo temporal para o além onde o tempo não existe.
Diz Cullmann que “O Novo Testamento também conhecia evidentemente a distinção entre corpo e
alma, ou melhor, entre homem interior e exterior. Porem, esta distinção não significa oposição,
como se o homem interior fosse naturalmente bom e o exterior mal. Os dois são essencialmente
complementares um ao outro, ambos foram criados bons por Deus. O homem interior sem o
exterior não possui existência independente verdadeira. Tem necessidade do corpo [...]”
“*...+ Tudo o mais que pode fazer é levar, a semelhança dos mortos do Antigo Testamento, uma
existência sombria esfumada no sheol, porém isto não é uma vida verdadeira. A diferença com
respeito a alma grega é evidente: esta sobrevive sem o corpo e somente sem o corpo pode alcançar
seu pleno desenvolvimento *...+” (CULLMANN, O., Das origens do Evangelho à formação da teologia
cristã. São Paulo: Fonte Editorial, 2004, p. 194 – destaque meu).
“Até certo ponto nos aproximamos da doutrina grega no sentido de que o homem interior,
transformado, vivificado pelo Espirito Santo já com anterioridade (Rm 6.3 s.), continua vivendo
assim transformado, ao lado de Cristo em estado de sono. Esta continuidade da vida em espirito é
assinalada especialmente pelo Evangelho de João (Jo 3.36; 4.14; 6.54 e outros)” (Ibid, p. 2017).
6.1 Leia Lutero Para Entender Cullmann
Afirma Lutero: “Mas agora surge outra questão. Visto que é certo que as almas estão vivas e estão
em paz, que tipo de vida ou descanso é este? [...] Assim é suficiente para nós sabermos que as
almas não saem de seus corpos para o perigo de torturas e punições do inferno, mas que foi
preparado para elas um quarto onde elas podem dormir em paz” (Lutero - LW 4:313).
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7. A CRENÇA NA IMORTALIDADE DA ALMA TEM ORIGEM NA FILOSOFIA GREGA?
Estamos falando de qual filosofia grega, afinal?
Religião
Havia duas expressões da religião grega:
1) A religião pública - poemas de Homero, cuja antropologia era naturalista e acreditava na
mortalidade do homem.
“Nos poemas homéricos (c. séc. VIII a.C.), os usos do termo psyché (ψυχή) podem ser reduzidos a
basicamente dois: sombra (σκιά) e força vital, que se extingue com a morte e é aplicável somente
aos humanos” (ROBINSON, T. As Origens da Alma: os Gregos e o Conceito de Alma de Homero a
Aristóteles. Anna Blume Editora, São Paulo, 2010., pp. 17–18).
2) A religião dos mistérios – “Orfismo”, que fazia separação entre alma e corpo.
Filosofia
3) Filosofia pré-socrática e clássica – com ênfase na imortalidade da alma;
4) Filosofia holística e materialista – escolas filosóficas que rejeitavam a imortalidade da alma:
“Epicureos – Estóicos”.
8. PARA REJEITAR A FILOSOFIA GREGA É NECESSÁRIO REJEITAR A IMORTALIDADE DA ALMA?
Não. TERTULIANO É UM CONTRAPONTO
“No âmbito dos Padres Apologistas, Tertuliano é a expressão da tendência antifilosófica que
pretendia rejeitar completamente as doutrinas dos gregos” (Reale e Antiseri).
Responde Tertuliano: “E se há os que afirmam que a alma é mortal, é porque o aprenderam dos
epicureus; se há os que negam a ressurreição do corpo, é porque o tomaram de todas as escolas
filosóficas reunidas; se a matéria é equiparada a Deus, é porque tal é a doutrina de Zênon; e,
quando se fala deum Deus de fogo, isto se deve a Heráclito. Hereges e filósofos soem tratar dos
mesmos assuntos[...]. [...]Que tem a ver Atenas com Jerusalém? Ou a Academia com a Igreja? Ou os
hereges com os cristãos? A nossa doutrina vem do pórtico de Salomão, que nos ensina a buscar o
Senhor na simplicidade do coração. Que inventem, pois, se o quiserem, um cristianismo de tipo
estóico, platônico e dialético! Quanto a nós, não temos necessidade de indagações depois da vinda
de Cristo Jesus, nem de pesquisas depois do Evangelho” (De Praescriptione Haereticorum, c.7).
“Mas se este for o caso, elas devem precisar ser também mortais, de acordo com a condição da
natureza animada; pois, embora a alma seja imortal, evidentemente, esse atributo é limitado
exclusivamente a ela: não é estendido para aquilo com o qual está associada, ou seja, o corpo”
(Ad Nationes – Livro 2, cap. 3).
8.1 UMA TEOLOGIA CONDICIONALISTA NO ÉPICO SUMERIANO DE GILGAMESH
Ó Gilgamesh, foi-te dada a realeza segundo o teu destino. A vida eterna não era teu destino.
Quando os deuses criaram o homem deram-lhe como atributo a Morte, mas a Vida, a Vida Eterna,
essa, só ficou para eles.
9. REFUTANDO AS FALÁCIAS ADVENTISTAS SOBRE A INFLUÊNCIA GREGA NA DOUTRINA DA
IMORTALIDADE
9.1 Falácia Genética
“Mesmo que os cristãos viessem a crer na imortalidade da alma por meio da filosofia grega, isso
não torna a crença inteiramente falsa. A origem da crença é irrelevante para a veracidade ou
falsidade da doutrina”.
9.1.2 Exemplos de falácia Genética
“Você só acredita em Deus por que nasceu em um país cristão.”
“Ser vegetariano é errado porque isso surgiu dentro da religião Hindu”.
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“Você só é trinitariano por que antes acreditava na tríade hindu: Brahma, Vishnu e Shiva”.
“O medo é a única razão para a crença em Deus”.
9.2 A Falácia do Apelo à Autoridade
“A citação de algumas autoridades não é prova conclusiva da veracidade do argumento”.
1– Apelar a Bultmann para desacreditar a veracidade dos milagres do Cristianismo;
2– Apelar a Lutero para afirmar a virgindade perpétua de Maria;
3– Apelar a Einstein para provar a existência de Deus;
4– Apelar para Cullmann para apoiar o ecumenismo.
9.3 Falácia das Semelhanças
“Constitui em confundir elementos semelhantes com a coisa em si”.
1 – imortalidade da alma entre gregos e cristãos;
2 – morte-ressurreição na religião da Babilônia;
3 – tríades pagãs babilônicas Nemrod-Semiramis-Tammuz e a egípcia Osiris-Ísis-Hórus hindus com a
Trindade cristã;
4 – Cruzes pagãs e cruz cristã.
9.4 Diferença Entre os Conceitos
Diferença entre a imortalidade da alma grega x imortalidade da alma cristã. O fato de existir uma
crença semelhante sobre a imortalidade da alma em religiões pagãs, não significa dependência de
uma para com a outra.
9.4.1 A Doutrina da Ressurreição em Culturas Pagãs
Egito – com os mistérios de Osíris: “Por mais que no passado tenhamos traçado as ideias religiosas
no Egito, nunca abordamos um tempo no qual pudesse ser dito não ter existido ali uma crença na
ressurreição; para todo lugar é assumido que Osíris levantou da morte” (BUDGE, Ernest Alfred
Thompson Wallis. As Ideias Egípcias sobre a Vida Futura. (Egyptian Religion: Egyptian Ideas of the
Future Life, 1900).Trad. Vera Maria de Carvalho. São Paulo: Madras, 2004.)
9.5 ERRO EM NÃO RECONHECER QUE HOUVE UMA REVELAÇÃO ORIGINAL PERDIDA
Crenças básicas judaico-cristãs podem ser encontradas em praticamente todos os povos: a crença
em um Deus, em um principio cosmológico, no pecado (erros morais) em um paraíso, na esperança
do além-túmulo e até em um dilúvio são elementos comuns na herança religiosa da humanidade.
9.6 ERRO EM NÃO RECONHECER QUE O NT FAZ APROPRIAÇÃO DE CONCEITOS GREGOS
Logos, Hades, Arké, a expressão “Ao Deus Desconhecido”, tártaro etc.
9.7 ERRO EM NÃO RECONHECER UMA REVELAÇÃO PROGRESSIVA
A revelação doutrinária é progressiva (cf. Dt 32.2; Is 28.10). Doutrinas cristãs como a da Trindade;
da personalidade do Espírito Santo; do céu e inferno; da existência dos demônios; da ressurreição
dos mortos foram reveladas progressivamente.
10. E QUANTO AO TERMO IMORTALIDADE?
1 - Imortalidade de Deus. De acordo com o apóstolo Paulo, Deus é “o único que possui
imortalidade” (1Tm 6.16). Dentro do contexto dessa declaração, essa “imortalidade” refere-se
àquilo que na Teologia chamamos “autoexistência”, um atributo exclusivo da Divindade. Como tal,
essa propriedade jamais será compartilhada com Suas criaturas. Ser autoexistente significa que
Deus é incriado, ou seja, eterno.
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2 - Imortalidade da alma. Esse é o tipo de imortalidade que os homens receberam de Deus ao
serem criados. Essa imortalidade reside em sua alma, que nunca deixará de existir (Mt 10.28; At
7.59; Hb 12.22, 23; Ap 6.9-11; 20.4, etc.). Nesse sentido, portanto, todos os homens são “imortais”.
3 - Imortalidade do corpo. Segundo a Bíblia, na volta de Jesus SOMENTE os crentes (vivos e mortos)
receberão um corpo imortal, que não mais estará sujeito às doenças, envelhecimento e morte (Rm
8.17-23; 1Co 15.51-56; Fp 3.20, 21, etc.).
A imortalidade é um daqueles atributos comunicáveis de Deus como o amor, justiça, imaginação,
razão e emoção. Neste sentido podemos falar de compartilhamento e não condicionalismo.
CONCLUSÃO
Portanto, o argumento adventista só surtirá efeito se, e tão somente, ele conseguir provar que: 1)
essa crença é invenção exclusiva dos gregos e, 2) que a Bíblia oferece um ensino claro e direto
contrário à existência da alma fora do corpo.
A imortalidade da alma ressalta de textos claros e inequívocos da Bíblia e é a crença apostólica que
atravessou esses dois mil anos de Cristianismo. Renegada sim, todavia, por aqueles que se
encontram à margem da ortodoxia cristã.
***************
APOLOGÉTICA ADVENTISTA E O PARADIGMA DE EGW
Pr. Paulo Sérgio Rodrigues Batista
1. Definição do “Espírito de Profecia”:
“O espírito de profecia” é o que, segundo as Escrituras, a par com a guarda dos mandamentos de
Deus, seria a característica da Igreja remanescente. Compare Apocalipse 12.17 e 19.10... Este dom
consiste principalmente em dar ao povo de Deus mensagens diretas e específicas...dando-lhe
orientações e instruções especiais. Esclarece o sentido das Escrituras e confirma a fé. Não substitui a
Bíblia nem ensina nenhuma doutrina nova... Tudo quanto disse e escreveu foi puro, elevado,
cientificamente correto e profeticamente exato” (p.30, Subtilezas do Êrro [grafia original], 1965).
2. Status de EGW no Sistema ASD:
“O ministério e os escritos de Ellen White foram uma manifestação do dom de profecia. Ellen White
foi inspirada pelo Espírito Santo, e seus escritos, o produto desta inspiração, têm aplicação e
autoridade especial para os adventistas do sétimo dia... Negamos que: A qualidade ou grau de
inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas”
(Revista Adventista, fevereiro de 1984, p. 37);
“Não cremos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferente dos
das Escrituras” (Lição da Escola Sabatina,CPB, 2009., p. 58);
“Se Deus enviar um profeta hoje, ou no futuro, ele deve concordar com os que vieram antes, isto é,
com os profetas do Antigo Testamento, com os do Novo e com Ellen White. Se a sua mensagem for de
oposição ao que eles ensinaram, então sabemos que não provém de Deus” (O Dia da Sua Vinda,
Unaspress, 2008, p. 130).
A consequência lógica do status conferido a EGW dentro da IASD leva os ASD a uma outra situação
“complementar” a estas declarações, admitindo a obrigatoriedade de se crer em seus testemunhos
de forma obrigatória e não opcional:
“Não só os que abertamente rejeitam os testemunhos ou que alimentam dúvidas a seu respeito que
se encontram em terreno perigoso. Desconsiderar a luz equivale a rejeitá-la” (Testemunhos Seletos,
p. 20, vol.2);
“Crê no espírito de profecia”?, “Que livros já leu?” (Questões nº 23, 24 - Formulário de informações
sobre o candidato ao batismo da IASD – Associação Paulista Leste da Igreja Adventista do Sétimo
Dia).
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3. Sobre a Natureza de “seus escritos”:
“De mim mesma eu não poderia expor as verdades encontradas nestes livros, mas o Senhor me tem
dado o auxílio de seu Espírito Santo. Estes livros dão as instruções que o Senhor tem dado a mim nos
últimos sessenta anos, eles contêm a luz do céu, e suportarão o teste de investigação” (Mensagens
Escolhidas, Vol. 1, p. 35);
“A senhora White tem falado e escrito centenas de cousas, tão confiáveis quanto belas e
harmoniosas, as quais não podem ser encontradas nos escritos de outros, elas são novas para os
ouvintes e leitores mais inteligentes. E se não são achados em publicações, e não vêm dos púlpitos,
onde ela os encontrou? De qual fonte ela recebeu os novos e ricos pensamentos, os quais são
encontrados em seus escritos e sermões?... Ela não poderia tê-los aprendido dos livros, pois eles não
contêm tais pensamentos. E certamente ela não os aprendeu dos ministros [religiosos] que não os
conheciam. A questão é clara. Evidentemente se requer cem vezes mais fé em acreditar que a Sra.
White aprendeu esses assuntos de outros, e tem ocultado suas fontes, e os passado como sendo
visões de Deus, do que realmente crer que o Espírito de Deus os revelou a ela” (Life Sketches of James
White and Ellen G. White, p. 328,329 [1880]).
4. Os Escritos de EGW São Inerrantes?
“No começo da década, muitos adventistas aplicaram também seus conceitos de inerrância e
verbalismo aos escritos de Ellen White... Ellen White não apenas rejeitou a inspiração verbal, mas
também negou a inerrância. Ela ficou, portanto, mais do que feliz ao serem corrigidos os erros
factuais em livros como O Grande Conflito, durante sua revisão em 1911” (Em Busca de Identidade,
2005, p. 137,138);
“Não consigo ver coerência em propor uma afirmação de inspiração verbal, quando mamãe não fez
essa reivindicação e certamente creio que cometeremos grandes erros se... tentarmos resolver
questões históricas utilizando os livros de mamãe como autoridade, quando ela mesma não deseja
que eles sejam usados dessa forma” (Em Busca de Identidade, 2005, p. 138,139 [W.C. White]);
5. Negando Oficialmente a Natureza das Fontes:
“O comitê concordou que as evidências de Rea revelaram que Ellen White, em seus escritos, fez uso
de várias fontes mais extensivamente do que nós tínhamos previamente crido... Os documentos
pré-selecionados para a escrita do Desejado de Todas as Nações claramente demonstram que a
própria Ellen White estava envolvida em um trabalho de cópias de fontes literárias... Obviamente,
este projeto não foi designado para estabelecer o fato de que Ellen usou os escritos de outros para
produzir o seu próprio trabalho. Este ponto não pode ser negado. Nós também sabemos em 1980 que
fontes literárias forneceram mais que apenas eventuais questões de contexto histórico. Paralelos
literais têm sido encontrados nos testemunhos de Ellen White. Temos ambos os exemplos, ou textos
literais, ou paráfrases” (Veltman Report, pp. 14,15, 896 [1988]);
“Como o senhor harmoniza o uso de fontes por parte de Ellen White com a afirmação dela sugerindo
o contrário? O senhor acha que a declaração introdutória do Grande Conflito se constitui numa
admissão adequada de dependência literária?
...Eu tenho que admitir, para começar, que no meu julgamento esse é o mais sério problema para
enfrentar com referência à dependência literária de Ellen White. Isso atinge o coração da sua
honestidade, sua integridade e, portanto, a sua honradez. Eu não tenho agora, nem mesmo para o
meu conhecimento particular, nem ninguém mais tem, uma resposta satisfatória para esta
importante questão” (Ministry/Dezembro/1990, p. 14);
“Nossa dificuldade repousa especialmente sobre dois pontos. Um é a infalibilidade e o outro é a
inspiração verbal [dos escritos de Ellen White]. Acho que o irmão Thiago White previu as dificuldades
lá atrás, no início. Ele sabia que a ajudou [Ellen White] a escrever os testemunhos, e que os tornou
claros e gramaticalmente corretos... Ele [Thiago White] sabia que estava fazendo o que era certo...
Ele sabia que as secretárias que eles [Thiago e Ellen] contrataram tomaram [os testemunhos] e os
puseram em condições gramaticais, transpuseram sentenças, completaram sentenças, e usaram
palavras que a própria irmã White não escreveu em sua cópia original. Ele ainda viu que alguns
irmãos que não sabiam disso, e que tinham grande confiança nos testemunhos, creem e ensinam que
estas palavras bem como os pensamentos foram dados à irmã White… Na Austrália, eu vi O Desejado
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de Todas as Nações sendo feito, e vi os capítulos sendo reescritos, e alguns deles sendo escritos várias
e várias vezes. Quando vi, conversei com a irmã Davis [secretária] sobre aquilo, Eu digo a vocês que
tive que organizar [minha mente] e começar a ajustar as coisas sobre o espírito de profecia [Ellen
White]. Se essas falsas posições nunca tivessem sido defendidas, as coisas seriam mais claras do que
são atualmente” (Spectrum,Vol.10, Nº1,p.50,51 [maio de 1979]);
6. Solução do Paradigma de EGW:
“Outro problema é Mateus 27.9,10, onde o evangelista faz uma referência a Jeremias em vez de a
Zacarias (11.12) como fonte do Antigo Testamento para uma profecia messiânica. Isso pode ter sido
um erro do copista. Mas se o erro foi do próprio Mateus, é um equívoco humano que qualquer
professor ou pastor pode cometer, um equívoco que não causa problema para os defensores da
inspiração de pensamento” (Mensageira do Senhor, p. 16, 2003);
“Em sua inescrutável sabedoria, o Senhor permitiu deslizes ocasionais de língua e da caneta do autor
ou do copista tornando-se parte dos textos sagrados… Voltando-se aos escritos de Ellen White, nós
também achamos alguns erros, mas isso não deveria nos surpreender, a menos que exijamos mais
dela do que requeremos dos autores bíblicos” (A critique of the book Prophetes of Health, p. 27);
7. A Minimização das Consequências do Paradigma de EGW e Suas Contradições:
“Nós não estamos negando as evidências do Rev. Rea... estou satisfeito em saber que ela teve
algumas obras diante de si ao escrever... a Igreja crê que White (Ellen) possuía uma memória
fotográfica e inconscientemente usou as palavras de outros escritores” (Chicago Tribune, 23 de
novembro de 1980);
“A menos que estejamos falando de vícios sexuais, pelos padrões de hoje, exibições de Ellen White
parecem estranhas e talvez até mesmo preocupantes. Mas talvez o que ela escreveu é menos
ofensivo quando comparamos com o que outras pessoas estavam escrevendo em seu tempo, tanto
quanto as pessoas estão dizendo no nosso” (www.spectrummagazine.org / Revisiting Ellen White on
Masturbation - 08/07/2008);
“Eu não afirmaria que Ellen White era infalível nas decisões que tomou [o uso de materiais de outros
escritores mais versados como auxílio diante de sua limitada educação formal]. Há questões em seus
escritos que discordam entre si. Eu apenas tenho a dizer que não possuo explicação para esse tipo de
questão. Consequentemente, não quero provar tudo em história, por exemplo, por meio do que
Ellen White escreveu. Seu principal propósito não foi apresentar fatos históricos, bíblicos ou de outra
natureza… por exemplo, num lugar ela diz que a torre de Babel foi construída antes do dilúvio. Bem,
no [livro] Patriarcas e Profetas, aquilo foi corrigido. Você encontrará nos escritos dela esse tipo de
coisa – ocasionalmente ela discorda de si mesma… Eu considero os recentes escritos [de Ellen White]
mais precisos, mais acurados que alguns dos mais antigos. Eu não gosto de falar sobre erros em
escritos inspirados. Há erros na Bíblia, mas em qualquer lugar que eu mencione esse assunto, me
sinto desconfortável em tratar sobre o mesmo. Não gosto de falar sobre erros [nos escritos] de Ellen
White, eu preferiria me concentrar sobre temas que edificam a fé. Mas em resposta à sua pergunta,
há [de fato] algumas contradições lá” (Robert Olson - Ministry, dezembro de 1990, p. 17, grifos do
autor).
8. Jogo Semântico com a Palavra Plágio (“Empréstimo Literário”):
“Pergunta: - Suponho que esta última pergunta é a mais difícil: E as negações de dependência
literária [por parte] de Ellen White?
Resposta [Robert Olson]: - Esta é a única coisa que não gosto no relatório de Fred [Veltman]. Ele
menciona estas negações, mas não dá exemplos... Há alguns problemas nos escritos de Ellen White –
Isto é fato. E eu não tenho uma resposta satisfatória para todos eles, mas estou disposto a lhe dar o
benefício da dúvida quando necessário. Eu reconheço Deus no ministério dela. Uma vida de íntima
relação com a obra de Ellen White tem me convencido que ela era uma verdadeira profetisa no mais
amplo sentido do termo. Uma profetisa tão autêntica como o foi Elias, Natã ou Ágabo. Portanto, se
há alguma coisa que não posso explicar – bem eu terei que aguardar até o Senhor vir, e então terei as
respostas” (Ministry / dezembro / 1990, p. 18, grifos do autor);
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“Há dez de tais negações ou não admissões, que precisam ser consideradas. Em minha opinião, a
maioria não apresenta problemas quando vistas no contexto. Eu realmente concordo com o Dr.
Veltman, por mais que em poucos casos nós não possamos dar respostas satisfatórias a todos”
(Robert Olson - Ministry, fevereiro de 1991, p. 15, grifos do autor).
9. Faça o que digo, mas não faça o que faço (definição de plágio da IASD na época da composição
do paradigma [EGW]):
“Esta palavra *plágio+ significa “furto literário”, ou apropriar-se das produções de outros e passá-las
adiante como sendo sua. No “Crise do Mundo”, de 23 de agosto de 1864, nós encontramos a parte de
um poema devidamente intitulado ‘a crise mundial’ e assinado por ‘Luthera B. Weaver’. Que surpresa
foi para nós descobrirmos que era um hino nosso conhecido... este poema foi escrito por Annie R.
Smith, e foi publicado pela primeira vez na Review, Vol. 2, n.º 8, dez., 1851 ... O pior é que parte [do
poema] foi tirado, e o segundo e mais importante trecho dos versos foi suprimido...Nós estamos
perfeitamente dispostos a permitir que artigos da Review, ou de quaisquer outros livros nossos
possam ser citados em qualquer extensão, e tudo o que pedimos é que simplesmente a justiça seja
feita para nós, pelos devidos crédito dados” (Review, 6 de setembro de 1864, p. 8).
***************

RELIGIÕES AFRO: UM DESAFIO À FÉ CRISTÃ
Pb. Paulo Cristiano da Silva
INTRODUÇÃO
Os cultos afro-brasileiros tiveram sua origem no Brasil com a chegada dos escravos africanos.
Cresceram tanto, que hoje calcula-se que há no Brasil mais de 70 milhões de pessoas envolvidas em
alguma forma de espiritismo. Quem ainda não ouviu expressões como “macumba”, “axé”,
“pomba-gira” ou “meu santo é forte”? O Brasil é um país obcecado com o sobrenatural — um país
místico. Diante deste fato, seria uma negligência muito grande, por parte dos cristãos, cruzar os
braços e não fazer algo a fim de alcançar os espíritas para Cristo. Para fazê-lo é preciso ter pelo
menos algumas informações básicas.
1 – O QUE É CULTO AFRO?
Os cultos afro-brasileiros são antes de tudo uma cultura religiosa oral, de caráter mágico, que se
manifesta por meio da crença em seres mitológicos, danças, músicas, rituais e símbolos.
A Região Sul é a que apresenta a maior população relativa (0,6%), enquanto as regiões Norte e
Centro-Oeste apresentaram as menores (0,1%).
Os cinco estados com a maior proporção de afro-religiosos são o Rio de Janeiro (1,61% ), Rio Grande
do Sul (0,94%), São Paulo (0,42%), Bahia (0,33%) e Mato Grosso do Sul (0,26%).
2. HISTÓRIA
Os cultos-afro tiveram origem com a escravidão africana no Brasil. A produção de açúcar fez com
que, na primeira metade do século XVI, os portugueses importassem da África mulheres e homens
para utilizar como mão-de-obra escrava nos engenhos de açúcar do Nordeste. Juntamente com eles
vieram sua cultura e religião de cunho animista.
“Em quatro séculos de tráfico negreiro, cerca de 3,5 milhões de africanos aportaram no Brasil na
condição de escravos, o equivalente a 37% do total do continente americano”.
3. CRENÇAS
As crenças das religiões afro-brasileiras podem ser resumidas, grosso modo, nos seguintes aspectos:
adoração aos espíritos ancestrais; manipulação e divinização das forças da natureza; fetichismo;
reencarnação e mediunidade; imagens, talismãs e amuletos; mitologias; superstições; xamãs,
feiticeiros ou pais-de-santo; adivinhação; necromancia etc.
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3.1 Os Orixás e as Outras Entidades nos Cultos Afros. Quem São os Orixás?
De acordo com o Dicionário de Cultos Afro-Brasileiros, de Olga Cacciatore, os orixás são divindades
intermediárias entre Olorum (o deus supremo) e os homens. Na África eram cerca de 600 — para o
Brasil vieram talvez uns 50, que estão reduzidos aproximadamente a 16 no Candomblé, dos quais só
8 passaram à Umbanda. Muitos deles são antigos reis, rainhas ou heróis divinizados, os quais
representam.
Também presentes nos cultos afro-brasileiros estão espíritos que representam diversos tipos de
humanos falecidos, tais como: caboclos (índios), pretos-velhos (escravos), crianças, marinheiros,
boiadeiros, ciganos etc.
4. CULTURA AFRO
Cultura afro-brasileira é o conjunto de manifestações culturais do Brasil, que sofreram algum grau de
influência da cultura africana, desde os tempos do Brasil colônia até a atualidade. Dentre elas: festas
como o carnaval; danças e música como o samba; esporte como a capoeira; vocabulário; culinária e o
sincretismo religioso.
5. TIPOS DE RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS
São inúmeras as religiões aqui no Brasil que tem origem africana. Dentre elas podemos citar o
Candomblé, dividido em várias tradições, a Quimbanda, a Umbanda em suas diversas vertentes, o
Tambor de Mina, o Jurema e outros menores e menos conhecidos.
6. SINCRETISMO AFRO GOSPEL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Sincretismo é a fusão ou mistura de religiões ou filosofias estranhas, ou seja, é o processo pelo qual
aspectos de uma religião são assimilados ou misturados com outra, levando a mudanças
fundamentais em ambas.
Muitas igrejas neopentecostais, de forma sincrética, têm usado em seus cultos sal grosso para
espantar mal olhado, fazem a terapia do amor que traz a pessoa amada em sete dias, acreditam em
videntes espirituais, distribuem balas consagradas para “abençoar” crianças, frequentam reuniões do
descarrego, elaboram despachos gospel, bebem a garrafada do tempo dos apóstolos, ungem com
óleo objetos inanimados, quebram maldições hereditárias, expulsam encostos.
A consequência é que muitos ditos “evangélicos” estão aderindo parcialmente ou até se
convertendo a esse tipo de religião, devido ao baixo nível de ensinamento doutrinário nas igrejas e o
alto índice de superstições e emocionalismo que são praticados nas igrejas evangélicas Brasil à fora.
CONCLUSÃO
O cristão deve estar informado. Veja o exemplo do apóstolo Paulo no Areópago (Atos 17.22-31),
citando o “Hino a Zeus”, do poeta Cleanthes (versículo 28). Com isto Paulo pôde comunicar-se
melhor com os atenienses. Ao familiarizar-se um pouco com os cultos afros, você poderá evitar a
acusação de seus adeptos de estar atacando aquilo que não conhece. Seu receio será também muito
menor ao tratar com eles, uma vez conhecendo algumas de suas terminologias, crenças e práticas.
O desafio dos cultos afro em geral está diante da Igreja de Jesus Cristo no Brasil, que até hoje não se
despertou suficientemente para reconhecê-los e considerar e calcular o preço envolvido em aceitar o
desafio. Os praticantes destas religiões de alguma forma entram em compromisso direto com
demônios, pactuando-se com Satanás que se transforma em “anjo de luz”. Para piorar, o movimento
gospel dos neopentecostais está imitando práticas e costumes destes cultos e causando confusão
entre o povo. Esperamos que esta palestra possa ter sido útil e esclarecedora a você e a todos os que
estão empenhados em ganhar almas para Cristo.
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ATEÍSMO E NEOATEÍSMO
Pr. Paulo Sérgio Rodrigues Batista
1. O QUE SÃO ATEÍSMO E NEOATEÍSMO?
Corrente filosófica que defende a impossibilidade da existência de Deus. Segundo o famoso filósofo
clássico Platão, existem dois tipos de ateus: os que afirmam que Deus não existe, e aqueles que
declaram não haver espaço para um ser transcendente nas relações humanas. Apesar de sua origem
estar perdida no passado longínquo, podemos considerar o racionalismo cartesiano (Renê Descartes
– 1596-1650) o pai do racionalismo humanista (gerando a mudança de uma visão de mundo que sai
do teocentrismo medieval para o antropocentrismo moderno) e consequentemente do ateísmo
filosófico moderno. O neoateísmo é apenas uma vertente mais dogmática do ateísmo clássico,
possuindo uma visão não apenas contrária a ideia de Deus, mas totalmente antagônica a qualquer
tipo de manifestação religiosa, tendo-as como causa dos maiores atrasos da sociedade. Entre os
pressupostos neoateístas estão: moralidade não objetiva (relativista), cientificismo e exacerbação
dos argumentos darwinianos.
2. O QUE A VISÃO MAIS AMADURECIDA DO ATEÍSMO DO SÉCULO 19 GEROU?
O consequente “filho do ateísmo” filosófico do século 19 foi o humanismo secular, com sua
supra-exaltação da figura humana (antropocentrismo), e consequentemente a ocupação do homem
no lugar naturalmente ocupado por Deus. Esta mudança de paradigma, nas relações de princípio de
vida e existência, gerou um crescimento de oposição na sociedade pós-moderna, que é baseada no
princípio filosófico da incerteza como única “certeza” possível.
3. O QUE SIGNIFICA O HUMANISMO SECULAR?
Movimento filosófico ateísta, que promove a supremacia da natureza humana, considerando o
homem como “padrão de todas as coisas” e sua finalidade única. O humanismo secular se diferencia
do humanismo judaico-cristão, que reconhece a importância e singularidade humana, sem
entretanto declarar a sua soberania universal ou existência única (Sl 8.3-9).
4. QUAL A ORIGEM DO HUMANISMO SECULAR?
O movimento humanista secular possui suas origens em várias correntes filosóficas (racionalismo,
existencialismo, marxismo, pragmatismo etc.), e teve o seu “credo”, ou manifesto, publicado pela
primeira vez em 1933 por um grupo de 34 humanistas americanos, entre os quais: Dewey (famoso
educador pragmático americano), Edwin A. Burt (filósofo da religião) dentre outros.
Quarenta anos depois foi publicado o segundo manifesto humanista, em 1973, para fazer alguns
ajustes no primeiro manifesto, por ser este incapaz de cumprir os anseios humanistas de progresso
moral e suficiência declarados desde o período do Iluminismo francês.
A força propulsora do movimento ateísta nos tempos modernos tem sido o cientificismo, com sua
garantia de oferecer ao homem a completa compreensão daquilo que podemos ver, sentir, tocar, ou
mesmo teorizar, com relação à existência objetiva ou subjetiva de tudo ao nosso redor. É, portanto,
o completo domínio da própria existência.
5. QUAIS OS PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS DO HUMANISMO SECULAR, PUBLICADO EM
SEU PRIMEIRO MANIFESTO DE 1933?
5.1. O universo é auto existente.
5.2. Naturalismo.
5.3. Niilismo.
5.4. O comportamento humano é apenas fruto da “evolução cultural”.
5.5. Relativismo ético-moral.
5.6. Anti-sobrenaturalismo.
5.7. A religião é apenas o que é significativo ao homem dentro de suas tradições e não possui
verdades objetivas e essenciais.
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5.8. A finalidade única da existência humana é sua auto-realização terrena (hedonismo).
5.9. O objetivo central do sentimento religioso é apenas o bem-estar social.
5.10. A promoção do bem-estar se dará através do desenvolvimento educacional.
5.11. Todas as instituições existem para satisfação humana.
5.12. A implantação de uma ordem econômica e política socializada e cooperativa.
6. QUAL A PRINCIPAL RAZÃO DA PUBLICAÇÃO DO SEGUNDO MANIFESTO HUMANISTA DE 1973?
A principal razão foi a eliminação do otimismo claramente patente no primeiro manifesto humanista
de 1933. Os horrores da segunda grande guerra demonstraram que a humanidade estava totalmente
distante do caminho proposto pelo manifesto humanista secular. Após a segunda grande guerra
(1939-1945) se percebeu que a tecnologia científica havia produzido mais mortes do que qualquer
guerra religiosa conhecida em toda história humana.
7. QUAIS OS PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS DO SEGUNDO MANIFESTO HUMANISTA DE
1973?
7.1. Neoateísmo.
7.2. Niilismo.
7.3. Relativismo ético.
7.4. A razão e inteligência humana são suficientes na resolução dos problemas da humanidade.
7.5. A sexualidade deve ser vivida sob o desejo de cada individuo adulto.
7.6. Liberdade plena do indivíduo.
7.7. Direito a eutanásia e suicídio.
7.8. A supremacia da raça humana está acima de qualquer conjunto de regras de conduta moral.
7.9. Separação plena institucional e ideológica entre o Estado e a Igreja.
7.10. Nova ordem econômica e política socializada e cooperativa.
7.11. Eliminação de toda discriminação de qualquer natureza (Orientação sexual, cor, credo, etc.).
8. RESPOSTAS AOS PRINCIPAIS ARGUMENTOS USADOS PELOS ATEÍSTAS NA REFUTAÇÃO DA IDEIA
DE DEUS.
8.1. Se tudo que existe tem um início, não poderíamos entender que Deus também teve um início?
Resposta Apologética: A lei da causalidade não determina todo ser possuindo uma causa. Antes
declara todo ser “finito possuindo uma causa”. Se alguém admitisse todo ser (finito ou não) tendo
uma causa, ele teria de admitir a existência de um ser além da matéria e os que negam a existência
de Deus não afirmariam tal coisa. Se tudo que existe foi causado, precisaríamos conhecer a natureza
total de todas as coisas, naturais e sobrenaturais, e não as conhecemos.
Como a analogia da causalidade demonstra nenhum efeito ser menor do que a sua causa,
poderíamos comparativamente afirmar a existência de um ser maior do que o universo e que o criou,
não podendo ser limitado ao tempo e espaço, pois a matéria, tempo e espaço só começaram a existir
a partir da criação do universo. Devemos, portanto acreditar que esta “causa” exista além do tempo,
não sendo, portanto finita.
Se houvesse uma infinidade de eventos passados o hoje não poderia existir. Por isso se desenvolveu
na filosofia o conceito de número real (possível e portanto existente) e potencial (impossível, mesmo
que imaginável).
O que existiu antes do tempo? O que gerou o algo conhecido (matéria) poderia ser o nada, visto que
do nada não pode vir algo? Nada pode produzir alguma coisa?
8.2. Só acredito no que vejo e nunca vi Deus!
Resposta Apologética: Não acreditar na existência de algo com base na falta de conhecimento direto
do sentido da visão (nunca ter visto) não resolveria o problema da existência ou não de algo. A visão
humana, segundo a própria ciência, é incapaz de ver tudo o que possui existência por suas limitações
de campo de percepção. Se a visão humana é incapaz de captar toda a informação física que está ao
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nosso redor, não seria demais exigir que a mesma possuísse capacidade de percepção da existência
em outros níveis de um suposto ser espiritual? Se quanto mais densa é a matéria, mais fácil é sua
percepção, como poderíamos esperar que através da visão pudéssemos “ver” Deus, se o mesmo for
um Espírito?
Não precisamos ver o autor de um crime, ou de uma obra de arte para afirmarmos que o mesmo
existe, precisamos? Assim como enxergamos o autor de um crime, ou o pintor de um quadro pelas
evidências dele num local específico, a natureza com a sua grande diversidade e harmonia
incomparável deve ser suficiente para “vermos” o autor das evidências (a ciência forense trata desta
questão que não faz parte da chamada ciência empírica, ou experimental).
Se você só acredita no que viu então você não deve acreditar em nenhum fato histórico não
testemunhado por você no passado. Se acreditamos em outros tipos de testemunho (que não o
ocular), por quê rejeitá-los como evidências quando tratamos de Deus? Será que a criação por ser
apenas a “evidência” não seria a razão pela qual não podemos ver literalmente o criador?
8.3. A existência de Deus é apenas uma questão de fé?
Resposta Apologética: A existência de Deus é um fato provável apoiado por todas as áreas da ciência
verificável (biologia [lei da biogênese], física [lei da causa e efeito] e química [código genético]). Não
podemos afirmar que a existência de Deus toma como pressuposto apenas a fé, e nada mais, pois
Deus estabeleceu através de sua criação ímpar um caminho facilmente identificável através das
evidências físicas. Por que as ciências exatas não conseguiram até hoje estabelecer a inexistência
irrefutável de Deus?
O astrônomo agnóstico Robert Jastrow afirmou: “Eles *os cientistas+ descobriram que tudo isso
aconteceu como um produto de forças que não esperavam encontrar [...] isso o que eu e qualquer
pessoa chamaria de força sobrenatural é, agora, penso eu, um fato cientificamente comprovado”
(Christianity Today, Entrevista com Robert Jastrow, 6 de Agosto de 1982).
8.4. A existência de Deus é apenas um mecanismo de defesa emocional diante das limitações de
nossa existência frente a morte e os mistérios da vida.
Resposta Apologética: Segundo a concepção evolucionista, o processo de humanização de nossa
espécie a partir das supostas formas inferiores (simiescas) até chegarmos finalmente a forma atual
do “homo sapiens sapiens” (humana) só é determinada quando além do “bipedismo” (capacidade de
locomoção sobre dois pés), desenvolvemos transcendência (capacidade de pensar sobre os valores
espirituais da vida e da morte). Esse, portanto seria o motivo pelo qual nos diferenciamos dos demais
seres biológicos através de um “processo natural” que fez parte do desenvolvimento do nosso
raciocínio.
Se toda a raça humana só alcançou esse status (humanização) a partir da transcendência, e
consequentemente a crença em Deus, por que não crermos que tal crença é um processo natural
estabelecido para os seres humanos? Se a crença em Deus faria parte da evolução do cérebro
humano, por que vê-lo como uma imposição meramente moral? Poderíamos acreditar que o homem
foi naturalmente feito para crer?
Não podemos, além disso, questionar esta interpretação do fenômeno da fé e da religião, quando
sabemos que nem todas as religiões admitem a existência do ser após a morte como algumas
correntes do hinduísmo e o próprio budismo? Se todo o fenômeno religioso for explicado apenas por
um sentimento de continuidade frente a morte, por que nem todas as religiões mundiais creem
assim?
8.5. Acreditar na existência em Deus é para pessoas mentalmente atrasadas.
Resposta Apologética: Os principais responsáveis pelo desenvolvimento da ciência moderna eram
teístas, com um enorme grau de crença no teísmo cristão. Galileu Galilei, Isaac Newton, Immanuel
Kant, Blaise Pascal e Renê Descarte, são considerados as maiores mentes por trás da ciência
moderna, e nem um ateu se atreverá a rotulá-los de “mentes tacanhas”. As grandes descobertas em
muitas áreas do pensamento científico que conhecemos hoje fazem alusão de forma direta ou
indireta a esses grandes pensadores da humanidade. Também nenhum dos filósofos clássico
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(Sócrates, Platão e Aristóteles) defendeu o ateísmo, ou o concebeu como necessário para se chegar a
verdade objetiva.
Cientistas e filósofos com alto grau de respeitabilidade como Francis Collins (diretor do projeto
genoma) e Antony Flew (o mais proeminente filósofo ateu do século 20) creram em Deus a partir de
suas pesquisas científicas, nos respectivos campos de pesquisa que atuam.
O livro, Cosmo, Bios e Theos, trás entrevistas com sessenta cientistas, dos quais vinte e sete são
ganhadores do prêmio Nobel em suas respectivas áreas, afirmando não verem nenhuma
incompatibilidade entre crer em Deus e acreditar na ciência. Os ateus rotulariam esses cientistas de
“mente fechada”?
8.6. A crença em Deus suscitou tanta violência e morte que não pode ser tolerada como algo bom.
Resposta Apologética: É bem verdade que muitos fizeram uso da violência em nome da fé em Deus e
de seus dogmas religiosos. Mas devemos abandonar a crença em Deus por causa do mal uso de seu
nome? Se alguém usa um avião para proporcionar combates e destruição, deveríamos considerar o
avião algo a ser abandonado? Então o fato das novas tecnologias científicas terem sido usadas
maciçamente a serviço da morte de milhões durante as duas grandes guerras mundiais é um motivo
suficiente para abandonar a ciência tecnológica?
Os regimes comunistas (ateístas) na Rússia e na China foram responsáveis por mais morte do que
todas as cruzadas e a inquisição no mundo! Se o ateísmo filosófico causou a morte de milhões, então
deve ser abandonado?Nenhuma ideologia provocou tantas mortes quanto o ateísmo Marxista.
8.7. Se Deus é todo poderoso, por que não erradica todo o mal da terra?
Resposta Apologética: Ser todo poderoso, não é o mesmo que “poder fazer tudo” (Deus não pode
mentir [Tt 1.2], e , por exemplo, não pode criar uma pedra tão grande que ele não possa
transportar). Deus poderia ter feitos seres autômatos, mas não os fez, pois tencionou lhes
proporcionar o livre arbítrio (a possibilidade de fazer escolhas morais). Para que não houvesse a
possibilidade de existir o mal Deus teria de optar por criar seres sem liberdade, totalmente
desprovidos de poder de escolha e decisão, mas não foi isto que desejou. Por isso, tem permitido
que o homem faça suas escolhas morais através do uso de sua liberdade (Ec 7.29). Todo o mal
produzido na terra é de responsabilidade divina? Pessoas morrem nas ruas abandonadas, em
guerras, em catástrofes naturais causadas pelo mau uso dos recursos naturais, etc. Seria Deus o
responsável por tais circunstâncias?
A liberdade é boa em si, mas o seu mau uso pode minar e destruir uma sociedade. Ademais, o fato
de o mal atualmente existir não significa sua continuidade sem punição ou correção.
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