MINISTÉRIO KALEO – EBD NACIONAL
Seitas e Heresias à luz das Escrituras
2 Pedro 2:1-22
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Lição extraída da Série de Estudos Bíblicos nº 74 - Ventos de Doutrinas – Editora Aleluia

“Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos,
senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas
confiada aos santos. (Judas 3)
A conduta dos falsos
mestres
O texto básico desta lição (2Pe
2:1-22), mostra a preocupação
do Apóstolo Paulo com a
integridade doutrinária da
Igreja.
O Apóstolo refere-se a
“heresias destruidoras” (verso
2), que são introduzidas de
modo disfarçado (dissimulado).
O grande perigo está na
negação das doutrinas centrais
da fé (“ao ponto de renegarem
o Soberano Senhor”, verso 1).
Mediante uma leitura
cuidadosa de 2 Pedro 2,
procure descobrir os pontos
comuns entre as advertências
de Pedro e a conduta de falsos
mestres da atualidade.
Seita
O termo originou-se do vocábulo
latino SECTA, que significa partido,
escola de pensamento, modo de
vida. Outra palavra latina
associada ao termo português
seita é SECTILIS, que significa
CORTAR.
Radicalismo das seitas
Seita é uma sociedade composta
de pessoas com tendências
radicais, inflexíveis, divisionistas e
individualistas. São grupos
sectários e, geralmente, possuem
rigorosa disciplina, baseadas no
ascetismo religioso, oriundo de
partes bíblicas estrategicamente
“garimpadas”. As seitas se impõem
às pessoas em seus modos de
vestir, andar e, inclusive, na
linguagem.

Você inicia hoje, uma série importantíssima de estudos bíblicos voltados para
movimentos religiosos, seitas e heresias. Desde o Éden, o diabo tem enganado
as pessoas, tentando frustrar os planos de Deus (Gn 3:1-24). Ele continua
mentindo de muitas formas (Jo 8:44). Uma delas é através das seitas heréticas
e de alto número de grupos religiosos que estão se multiplicando no mundo.
Precisamos estar preparados para enfrentar os lobos que se multiplicam e
atacam o rebanho do Senhor.
I – DISTINÇÃO ENTRE HERESIA E SEITA
a) Heresia. É uma doutrina ou pensamento teológico que acentua
demasiadamente um ponto doutrinário em detrimento de outro. Não é,
essencialmente, a negação de uma verdade, mas a acentuação exagerada
dessa verdade, usando parte das Escrituras ou seu todo para justificar apenas
determinados pontos. Em Colossenses 2:18, temos o exemplo de uma heresia
que estava sendo ensinada: o culto aos anjos. Outro ensino herético era o de
que os gentios eram salvos mediante a observância da Lei (At 15:1).
b) Seita. É uma facção, uma divisão que tem parte de seu pensamento
divergente ou dissidente de um grupo ou partido, tornando-se uma comunidade
fechada (exemplos: Mormonismo, Adventismo).
c) O que é possível ver no Novo Testamento sobre divisões, seitas e
heresias?






Havia divisões no judaísmo por questões doutrinárias (fariseus,
saduceus) Atos 5:17; 15:5 e 23:8.
Paulo condena a divisão e o partidarismo nas igrejas cristãs (1 Coríntios
1:12 e13).
As facções são “obras da carne” (Gálatas 5:20)
As heresias são introduzidas na igreja por falsos mestres (2 Pedro 2:1).
As dissensões servem para revelar o verdadeiro caráter dos que estão
na igreja (1 Coríntios 11:19).
II – RAZÕES DO CRESCIMENTO DAS SEITAS HOJE

a) Razão intelectual. As seitas procuram dar respostas aparentemente
seguras às grandes perguntas que o ser humano faz, tais como: quem sou
eu? Por que estou aqui? Para onde vou? Usam um pretenso conhecimento
para transmitir segurança às pessoas. Todavia não conseguem chegar ao
pleno conhecimento da verdade (2 Timóteo 3:6 e 7).
b) Razão Emocional. Os meios tecnológicos e a globalização tentam
aproximar as pessoas. No entanto, embora estejam próximas fisicamente,
encontram-se distantes emocionalmente. Sentem solidão, tristeza e
angustia. Não é difícil constatar que a família, instituição divina (Gênesis
1:28), está se desestruturando. As seitas aproveitam-se da fragilidade
emocional. Como estratégia, oferecem ajuda e difundem seus
ensinamentos e propostas. Contudo, só a Palavra de Deus restaura a alma
do homem (Salmos 19:7).

Proselitismo
As seitas adotam métodos de
proselitismo, com a finalidade de
conseguir novos adeptos. Seus
investimentos são milionários. As
testemunhas de Jeová publicam
mensalmente milhões de
exemplares e revistas em vários
idiomas. Os mórmons tem
centenas de missionários em
tempo integral. A LBV possui
vários programas de rádio e TV
para difundir duas ideias.

c) Razão social. A má distribuição de renda mostra o caos social e a pobreza
do povo. Poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Grande parte da
população vive na miséria. As seitas geralmente investem muito no trabalho
social e, com isso, ganham adeptos.
d) Razão espiritual. Geralmente, as seitas oferecem amparo espiritual. Pode
ser na promessa de um milagre, prosperidade ou campanhas de libertação.
A dificuldade é que muitas dessas promessas não levam em consideração
a doutrina bíblica (Mateus 24:24 e 25).
III – COMO IDENTIFICAR UMA SEITA?

a) Falsa autoridade. Em geral, as seitas possuem uma liderança isolada.
Consideram-se exclusivos mensageiros da verdade. Afirmam possuir uma
As seitas normalmente fazem uma
revelação especial da parte de Deus que extrapola a Bíblia, como as
verdadeira lavagem cerebral nas
Testemunhas de Jeová, traduzindo o texto sagrado de modo a adequá-lo às
pessoas. Em 1978, Jim Jones,
suas doutrinas. Outras seitas tentam provar a sua autoridade através de
líder da seita “O templo do Povo”,
falsas profecias, prevendo o futuro: a data da vinda de Jesus, a batalha do
levou mais de 900 pessoas ao
suicídio coletivo.
Armagedom ou previsões mundiais (Mateus 25:13). Outras enganam o povo
com práticas antibíblicas: venda de óleo, sal, lenços e outras práticas
É preciso olhar com muita cautela
místicas.
para movimentos que se oponham
Lavagem cerebral e fanatismo

a críticas, que não admitam
contestação e cujo poder e
autoridade estejam centralizados
em uma só pessoa ou num
pequeno grupo.
Os evangélicos e as Seitas
Um crente sem conhecimento
bíblico adequado é presa fácil dos
enganadores. Há muitos que
passam anos em suas
denominações e não amadurem
espiritualmente (2 Pedro 3:17 e
18). Por não conhecerem bem a
palavra, não conseguem travar um
debate bíblico com o seguidor de
uma seita.
As seitas e a Bíblia
Ao se interpretar uma passagem
bíblica é preciso dar relevância ao
texto e ao contexto. As seitas não
fazem isso. Sem a hermenêutica,
usam os textos como pretexto para
justificar suas doutrinas heréticas.

b) Falsa doutrina. As divergências doutrinárias entre as seitas e o
Cristianismo são gritantes. As seitas não admitem as doutrinas centrais do
Cristianismo, tais como a Trindade, as doutrinas centrais de Cristo, a
justificação pela fé (2 Coríntios 11:4). Negam que Jesus seja a única fonte
de salvação (1 Timóteo 2:5 e 6), acreditam que a salvação seja concedida
pelas obras (Efésios 2:8 a 10); deturpam os ensinamentos bíblicos sobre o
céu e inferno.
c) Falsa interpretação das Escrituras. As seitas usam textos bíblicos
isolados para defender suas doutrinas. Não deixam a Bíblia ser interpretada
por si mesmo, 2 Pedro 3:16.
A igreja, como Corpo de Cristo, precisa urgentemente prepara-se para
enfrentar as seitas e suas heresias (Judas 3). Elas avançam a passos
largos, produzindo engano em meio aos santos do Senhor. Paulo orientanos a julgarmos todas as coisas (I Tessalonicenses 5:21). Precisamos
dedicar-nos à Palavra da verdade, pois “nada podemos contra a verdade,
senão em favor da própria verdade” (2 Corintios 13:8).
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