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“Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres,
os quais introduzirão dissimuladamente, heresias destruidoras [...]”. 2 Pedro 2.1
LEITURAS ADICIONAIS

A todo momento somos bombardeados com ensinos heréticos. O misticismo ganha terreno, o ocultismo e seus rituais macabros levam milhares
Por que Estudar as Seitas?
de pessoas à opressão diabólica, as seitas com aparência de Cristianismo
O cristão deve procurar entender enganam os despreocupados. O que vamos fazer? O cristão precisa coo que os outros creem. Quando nhecer bem as Escrituras e ter uma posição firme para se opor a tudo o
conhecemos as seitas, suas tátique deturpa as verdades do Evangelho.
cas e natureza, podemos combatê-las melhor e fazer um evangelismo mais eficiente. Não sabemos quem vamos encontrar
quando pregamos o Evangelho.
Contudo, antes de conhecer bem
as seitas, o cristão precisa conhecer muito bem aquilo em que ele
crê. Se não souber os pontos doutrinários em que sua fé está baseada, não terá argumentos sólidos
para avaliar os ensinos heréticos
das seitas.

I – QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE UMA SEITA?
a) Centralidade de uma pessoa e autoritarismo religioso – As seitas são
organizadas a partir de um líder ou fundador que afirma ter recebido de
forma sobrenatural, uma nova revelação. Para ele, as outras seitas e religiões estão erradas, apenas a dele está certa porque veio diretamente de
Deus, sendo, portanto, inquestionável. O que ele diz, pensa e escreve deve
ser aceito obrigatoriamente pelos seus seguidores. Quem fizer perguntas,
por mais lógica que seja, será excluído do grupo. Isso é seita.

b) A fidelidade através do medo – Numa seita, a salvação pode ser perdida a qualquer momento e ninguém está seguro. Há uma ênfase escatoNão é muito difícil para o cristão lógica constante, principalmente com relação ao fim do mundo. O seguidor
identificar uma heresia. Ela sem- tem de conseguir sua salvação que só pode ser encontrada dentro da seita.
pre está em desarmonia com a Bí- Quem estiver fora dela está perdido.
Heresias

blia. Fere e distorce os ensinos bíblicos. Geralmente, acentuam
uma doutrina e fazem dela seu
centro de atenção.

c) Ruptura com o meio social – Normalmente não leem jornal, não votam,
os homens não prestam serviço militar, não participam de nenhum evento
cívico e são estimulados a não cursarem nenhuma faculdade. Mas, sabeMormonismo
mos que o cristão deve estar na sociedade fazendo a diferença através da
sua vida. Ser sal e luz para o mundo perdido nas trevas é um privilégio. Por
Uma seita que cresce de forma assustadora é o mormonismo. Os isso, o crente deve estudar, exercer funções importantes e ser uma bênção
mórmons apresentam-se nas ca- para aqueles que estão à sua volta, Gálatas 6.9-10.
sas como membros da Igreja de
Jesus Cristo. Fazem um trabalho
de intensa visitação. Usam a Bíblia apenas para começar. Depois,
passam para o Livro de Mórmon.
Esse livro é considerado por eles
como tendo a mesma autoridade
da Bíblia.
Nova Era
É um movimento secular que
apregoa princípios filosóficos contrários às Escrituras. Alguns deles:
a) Deus é uma entidade impessoal e indiferenciada, não distinguível da criação;
b) A humanidade é tão somente
uma manifestação da essência divina;
c) A crise da humanidade consiste
em que o homem não se conscientiza do fato de ser divino. (Estudo detalhado em New Age - A

d) Proselitismo – O seguidor de uma seita ganha outros adeptos convencendo-os de que a religião de que participam está errada. Pescam sempre
no aquário alheio. Costumam afirmar que podem permanecer na sua religião e participar da que está abraçando, pois, os ensinamentos são apenas
filosóficos.
e) A Bíblia em segundo plano – Nas seitas, a Bíblia é sempre colocada à
margem ou a consideram incompleta e cheia de erros. Baseiam-se em seus
próprios livros. A forma de ensino será mediante a visão interpretativa que
o ‘profeta ou profetiza’ (seu líder) teve ou têm da Bíblia. Mas, a Bíblia é a
Palavra de Deus e através dela é possível ter conhecimento necessário
para encontrar o caminho que conduz a vida eterna. Não existe a necessidade de outro livro ou mesmo uma revelação com o mesmo nível de autoridade, Hebreus 4.12.
f) Ausência da graça divina – A salvação pelas obras é parte fundamental
das seitas. Todo integrante deve conquistar a salvação através de seus
próprios esforços; divulgar a seita e sua mensagem é outra obrigação, colocada em primeiro lugar. O sacrifício de Cristo na cruz é o único meio para

Nova Era à Luz do Evangelho, Ed.
Vida Nova e Esperança, p. 39.)

salvação. No dia do juízo final, haverá uma grande distância entre salvos e
não salvos, Mateus 25.34 e 41.

Testemunhas de Jeová

II – RAZÕES PARA O SURGIMENTO DAS SEITAS

Esse movimento contém enganos
sutis e tenta destruir as doutrinas
básicas da fé. Veja alguns de
seus principais erros doutrinários
e os textos que os refutam:
a) Determinar a data da segunda
vinda de Jesus. Afirmam que Jesus já veio, espiritualmente, em
1914. Mateus 24.36
b) Aniquilamento da alma dos ímpios. Rejeitam, assim, a doutrina
do inferno, ou seja, o sofrimento
eterno. Mateus 25.46
c) Sono da alma. Ensinam que a
alma dos justos dorme na sepultura, aguardando a ressurreição
do corpo. Filipenses 1.23
d) Ressurreição espiritual de Jesus. Negam, assim, que o corpo
de Jesus ressuscitou. Lucas
24.39
e) Negação da divindade de Jesus. Dizem que Jesus não é
Deus, mas uma criação de Deus.
Romanos 9.5
f) Negação da pessoa do Espírito
Santo. Eles creem que o Espírito
não é uma pessoa, mas apenas
uma influência. Atos 5.9-10
g) Rejeição aos governos civis.
Dizem não ter obrigação para
com o Estado, 1 Pedro 2.13-14

a) Vulnerabilidade doutrinária – Ensinos doutrinários não atraem a maioria dos membros. Há uma forte tendência aos apelos emocionais, onde o
raciocínio é pouco exigido. A preguiça de pensar chega a ser cultural para
se explicar tamanho desinteresse. Vale a pena registrar o conselho de
Paulo a Timóteo: “Até que eu vá, aplica-te à leitura [...]”, 1 Timóteo 4.13.
b) Insubmissão – Muitas pessoas sentem dificuldades de se submeter aos
ensinamentos bíblicos e à liderança encarregada de ministrá-los. São muito
críticos ou acham-se sábios demais.
c) Ação diabólica – O grande inspirador das seitas é o diabo. Elas são
erguidas sobre um alicerce de mentiras, já que ele é o pai da mentira, João
8.44. Toda seita tem sempre algo a esconder, pois não encaram seus erros,
permanecendo neles sem conseguir sustentá-los, mesmo depois de descobertos, 2 Coríntios 4.4.
d) Escândalos na igreja são oportunidade excelente para as seitas –
Os membros ficam fragilizados, especialmente quando um líder importante
desobedece à Palavra de Deus.
e) Satisfação pessoal – As seitas surgem para atender os desejos de muitas pessoas, 2 Timóteo 4.3. Há sempre os que preferem ouvir coisas agradáveis, mesmo que sejam mentiras. Gostam de ouvir que o inferno não
existe. Que nada é pecado.
Para enfrentarmos os fortes ventos dessas doutrinas, precisamos ser assíduos alunos da EDB. O melhor é ter uma vida oração, desenvolver um
plano de leitura da Bíblia para conhecimento das verdades reveladas e colocar em prática a vontade de Deus. Assim, quando alguém tentar nos enganar, não conseguirá, pois teremos fortes convicções do que cremos.

LEITURA PARA CULTO DIÁRIO DA FAMÍLIA KALEO
DIA
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

TEMA CENTRAL
Tentativa de unir obras e graça
A deturpação da mensagem do Evangelho
Falsas religiões promovem discursões insensatas
Os hereges merecem repreensão
O castigo dos falsos mestres
As falsas doutrinas são perigosas
Características das heresias

ENDEREÇO BÍBLIA
Atos 15.1-5
Gálatas 1.6-9
1 Timóteo 1.3-7
Tito 1.10-16
2 Pedro 2.1-22
2 Timóteo 2.14-26
1 Timóteo 6.3-10

