Defendendo-se dos falsos evangelhos
Lincoln Máximo

O objetivo deste material é auxiliar o cristão a identificar os falsos evangelhos para que o cristianismo cresça nos
verdadeiros fundamentos de Cristo e dos Apóstolos. Muitas religiões e seitas existem no mundo e muitas ainda virão com o
objetivo de desviar a Verdade de Cristo, portanto, vamos batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
(Jd 3).
Podemos usar quatro pontos principais para identificar os falsos mestres: 1) Deus, 2) Jesus Cristo, 3) Espírito Santo,
4) Bíblia. Nesses pontos, sempre haverá um ou mais desvios. Usando um diagrama com o intuito de auxiliar na didática,
podemos mais facilmente conferir os falsos ensinos com o verdadeiro fundamento do Cristianismo Bíblico.

Identificando um falso Evangelho
Estes são os pontos chaves que as falsas doutrinas desviam da verdade, portanto, não basta falar de Deus, Jesus, Espírito Santo e usar a
Bíblia, tem que conferir o que pensam e como pregam sobre esses fundamentos.
Não Creem (anti-Deus, Ateístas)
Adicionam algo (ex: outros deuses "politeísmo", creem que homens podem
ser deuses, ou que tudo é Deus "materialismo")

1) Deus
Creem em Deus (porém)

Diminuem algo (ex: duvidam da soberania, da onipresença, da onipotência,
da oniciência, da eternidade, etc)

Não Creem (anti-Cristos)
Adicionam algo (ex: precisam de algo mais para completar a obra
redentora, creem em outros intercessores como seres humanos, anjos,
objetos, animais, ou negam o poder do sangue como remissão dos pecados)

2) Jesus Cristo
Creem em Cristo (porém)

Diminuem algo (Ex: negam a sua divindade, reduzem-no a anjo, profeta,
médium, ou negam as duas naturezas de Jesus; Deus-Homem).

Não Creem (anti-Espírito Santo)
Adicionam algo (Ex: alguns dizem que é um grupo de espíritos, força
superior, outros deuses)

3) Espírito Santo
Creem no Espírito Santo (porém)

Diminuem algo (ex: negam que é Deus, sua onipresença, sua onipotência,
sua oniciência, confundem com alguma substância líquida, flúido ou força)

Não Creem (anti-Bíblia)
Adicionam algo (Ex: utilizam outros textos, revelações de anjos ou profetas
posteriores ao Velho e Novo Testamento, usam outros livros e filosofias para
corrigirem a Bíblia ou adotam tradições como regra de fé)

4) Bíblia
Creem na Bíblia (porém)

Diminuem algo (Ex: creem parcialmente, duvidam da inspiração divina,
duvidam da autoridade das escrituras como Palavra de Deus, não adotam
como regra de fé)
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Maneiras de identificar o verdadeiro evangelho
Os apóstolos no início da Igreja, sempre defenderam pelo menos quatro doutrinas básicas do verdadeiro evangelho,
contrapondo-se a várias outras doutrinas heréticas que surgiram com o objetivo de corromper o fundamento do
Cristianismo bíblico.
Doutrinas dos Apóstolos:
1)
2)
3)
4)

Divindade de Cristo
Salvação pela graça e não por obras
Ressurreição corporal de Jesus
Redenção, propiciação, expiação, regeneração, resgate pelo sangue de Jesus Cristo.
?? Redenção => Ato ou efeito de remir ou redimir; ajuda ou recurso capaz de livrar ou salvar alguém de
situação aflitiva ou perigosa.
?? Redimir ou Remir => Indenizar, ressarcir, isentar, libertar, livrar, expiar, pagar
?? Expiar => Reparar (culpa, falta), sofrer as conseqüências, pagar
?? Propiciação => Que protege, que favorece, adequado
?? Regenerar => Tornar a gerar (o que foi destruído); reconstruir, restaurar; formar-se de novo
?? Resgate => Salvar, livrar do cativeiro mediante pagamento

Os falsos mestres sempre negam algum desses pontos, principalmente o último, em que negam o Poder do Sangue de
Cristo:
II Pedro 2:1 “Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão
encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição”
Judas 4 ”Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo,
homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus, e negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo”

Pergunta: Porque eu preciso de um salvador?
Resposta: Existem pelo menos três razões que provam que você precisa de Jesus como seu salvador:
1) Você não consegue vencer o pecado; 2) você não consegue vencer a morte; 3) você não consegue vencer
Satanás.
Pergunta: Quem pode ser meu salvador e vencer esses desafios por mim?
Resposta: Somente Jesus Cristo, o filho de Deus, nenhum outro. Ele foi enviado para isso.
Atos 4:12 “E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos”.

Deus não precisa de ninguém mais para completar a obra de salvação, isso já foi feito por Jesus na cruz. Muitas falsas
doutrinas dizem que o homem deve completar a obra redentora.
Jesus disse: João 19:30 “Está consumado!”.
Ele quer te salvar por misericórdia, não depende de seu esforço, nem de suas obras.
Tito 3:5-6 “Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da
regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso
Salvador”.

Deus quer o seu coração – confie nEle, coloque a sua mente, sua vontade e suas emoções em Jesus Cristo, e tenha um
verdadeiro relacionamento com Deus.
Provérbios 23:26 “Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos”.

Isso significa que você precisa se arrepender de seus pecados e voltar-se completamente para Ele, então, Ele te dará o dom
do Espírito Santo para que você possa se libertar de todos os vícios, atitudes erradas e ajudá-lo a crescer no conhecimento
da verdade.
Atos 2:38 – “E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos
pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo”.
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Você precisa do Espírito de Deus para conseguir vencer as batalhas espirituais ; o Espírito Santo te ajudará a entender a
Bíblia e também a conhecer os desejos de Deus para sua vida. Sem o Espírito de Deus você não encontrará o prazer na
leitura da Bíblia, nem o seu entendimento. Busque a Deus, comece a participar da escola dominical e você verá o quanto é
prazeroso conhecer as coisas de Deus.

O Evangelho moderno
Nos dias atuais, estamos vendo um evangelho diferente sendo pregado. Um evangelho em que não se prega o
arrependimento e a fé em Jesus para ingressar como membro da Igreja. No início do Cristianismo a mensagem principal era
“Arrependei-vos e credes em Jesus” – então, as pessoas eram batizadas declarando publicamente sua decisão de fé.
Hoje vemos um evangelho envolto de misticismo, uso de amuletos, busca de bênçãos, de dons, de poder, de soluções de
problemas, mas sem qualquer arrependimento, ou seja, nenhum desejo de mudança e abandono do pecado. Hoje a ênfase é
na “Igreja Tal”, ou em seres humanos (papa, pastores, Maria, santos etc), ou em objetos (escudo, espada, cruz, terço,
imagens, óleos etc) – Jesus Cristo está ficando em segundo plano.
Muitas pessoas não têm consciência do que é a Salvação. Estão usando “o nome de Jesus” como palavra mágica.
Lembrem-se do que Jesus falou:
Mateus 7:22-23 “Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não
expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci;
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade”

O Resultado
O Resultado é que estamos encontrando pessoas desiludidas com as falsas promessas por não terem alcançado os seus
objetivos. Hoje temos pessoas “vacinadas” contra o evangelho de Cristo, pois prometeram coisas que Cristo não prometeu,
e não pregaram a mensagem que Cristo mandou. O arrependimento é a vitória sobre o orgulho!

Ecumenismo
Outro movimento que vem crescendo nos últimos anos é o ECUMENISMO. A palavra significa algo relativo a toda a Terra
ou global, universal. “É a disposição à convivência e diálogo com outras confissões religiosas”. Dic. Aurélio .
Baseado nos fundamentos que acabamos de estudar, qualquer união de religiões onde não se tem como base a verdadeira fé
em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então, NÃO podemos participar disso. Vejamos o que o Apóstolo Paulo alertou
sobre isso:
2 Coríntios 6:14-18 “Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que sociedade tem a justiça com a
injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o
infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse:
Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos,
diz o Senhor; E não toqueis nada imundo, E eu vos receberei; E eu serei para vós Pai, E vós sereis para mim filhos e filhas,
Diz o Senhor Todo-Poderoso“. ACF
2 Coríntios 11:2-4 “Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus; porque vos tenho preparado para vos apresentar como
uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim
também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se
alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro
evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis”. ACF
Gálatas 1:6-10 “Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro
evangelho; O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que
nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como
já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja
anátema”. PS - Anátema significa Maldito.
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RELIGIÕES E SEITAS
Tabela de Religiões e Seitas comparadas — (Extraído do Centro Apologético Cristão de Pesquisas - www.cacp.org.br)
Nome do grupo

Fundador

Cristianismo Bíblico
Jesus Cristo
(Protestantismo)

Mensagem

Igreja

Jesus morreu para salvar Aqueles que são
pecadores
salvos

Jesus, sobre a pedra
Sacramentos, caridade,
Catolicismo Romano que é Pedro
culto a Maria e aos
(considerado como "Santos"
primeiro Papa)

Os membros da
Igreja Católica
Apostólica Romana

Legião da Boa
Vontade - LBV

Assim como Jesus, todos
Todos são cristãos
Alziro Zarur(04-03- poderão alcancar a
independente da
1949)
perfeição após muitas
religião
reencarnações.

Espiritismo
Kardecista

Dr. Hippolyte Léon
Denizard Rivail,
vulgo
Allan Kardec (1857)

Testemunhas
de Jeová

Charles Taze Russell Jesus abriu a porta para
(1852-1916) Fundada conquistarmos nossa
em 1881
salvação

Maçonaria

Anderson e
Desagulliers
(Londres, 1717

Buscar o próprio
aperfeiçoamento

Adventistas
do Sétimo Dia

Ellen Gould White
(1860)

Crer em Jesus e observar Somente os
a Lei
adventistas

Assim como Jesus, todos
poderão alcancar a
perfeição após muitas
reencarnações.

Deus

Jesus

Salvação

Trindade
Pela Graça,
Deus em carne. 2ª
três pessoas pessoa da Trindade através da Fé
em um Deus
somente

Ressurreição
de Jesus

Escrituras

Jesus elevou-se no
A Bíblia somente
mesmo corpo em
(66 livros)
que Ele morreu

Fora da Igreja
Trindade
Deus em carne. 2ª Católica Apostólica
Sim
três pessoas
pessoa da Trindade Romana não há
em um Deus
Salvação

A Bíblia (+ 7 livros
apócrifos) + a
Tradição (Dogmas)

Impessoal

Através da caridade e
Não é Deus nem
Não
reencarnações
teve corpo humano
sucessivas

Livros da LBV

O Espiritismo é a
Igreja restaurada e o Impessoal
Consolador
prometido por Jesus

Através da caridade e
Não é Deus nem
Não
reencarnações
teve corpo humano
sucessivas

Livros de Allan
Kardec e outros

Não é Deus; é o
Jeová, que é
Obedecendo as
144.000 ungidos que
Arcanjo Miguel, a
uma só
ordens da Sociedade Não
irão para o céu
primeira e única
Pessoa
Torre de Vigia
criatura de Jeová

—

Impessoal
como força
superior

""Erguer templos à
Um grande mestre
virtude e cavar
semelhante a Buda,
masmorras aos
Maomé, e etc.
vícios""

Bíblia deles
(Tradução do Novo
Mundo) +
literaturas dos
líderes

Não

Rituais e manuais
secretos

Trindade
Deus em carne. 2ª Guardando o sábado
três pessoas pessoa da Trindade e os mandamentos Sim
em um Deus

Bíblia e livros de
Ellen White
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Nome do grupo

Fundador

Mensagem

Mormonismo

Joseph Smith (1805- Alcançar a divindade
1844) fundado em
pelas ordenanças do
1830
evangelho mórmon

Teosofia

Madame Helena
Blavatsky (18311891) fundada em
1875

—

Ciência Cristã

Mary Baker Eddy
(1821-1910

Crenças religiosas
extraídas dos ensinos de Uma coletânea de
idéias espirituais
Jesus. Rejeitam a
expiação

Unitarismo

Charles
Os princípios gerais do
Filmore(1854-1948) Unitarismo
fundado 1889

Moonismo

Sun Myung
Moon(1920)

Cientologia

Ron Hubbard(1954) Todos são "thetans",
espíritos imortais com
poderes ilimitados

Igreja
Membros da Igreja
de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos
Dias

—

Uma coleção de
idéias espirituais

Jesus

Tríade
3 deuses

Não é Deus. É
Salvação pelas boas
Sim
irmão de Lúcifer e obras da igreja
dos homens
mórmon

A Bíblia, Livro de
Mórmon, Doutrina
e Convênios,
Pérola de Grande
Valor

Deus é um
princípio

Um grande Mestre —

Não

A Doutrina
Secreta, Isis sem
Véu,
A Chave para a
Teosofia e A Voz
do Silêncio

Presença
Impessoal
Universal

Um homem
Pensamento
afinado com a
correto
consciência divina

Não

Ciência e Saúde
com Chave para as
Escrituras,
Miscelânea

Força
Universal
Imp essoal

Adotando a correta
Um homem, não o
Unidade através de
Cristo
principios

Não

Revista Unitarista,
Dicionário Bíblico
de Metafísica

Moon é o Rei dos reis, e Igreja da Unificação Deus é tanto
Senhor dos senhores, e o
positivo
Cordeiro de Deus.
como
negativo.
Não há
Trindade.
Deus precisa
de Moon
para fazê-lo
feliz
—

Rejeita o
Deus
revelado na
Bíblia.

Jesus foi um
homem perfeito,
não Deus. Jesus
falhou em sua
missão. Moon vai
completar sua obra

Salvação

Ressurreição
de Jesus

Deus

Obediência e
aceitação dos
verdadeiros pais
(Moon e sua
esposa)

Raramente
Salvação é a
mencionado. Jesus libertação da
não morreu pelos reencarnação
pecados de
ninguém

Escrituras

Jesus não
ressuscitou
fisicamente

Princípio divino
por Sun Myung
Moon, Esboço do
Princípio, Nível 4 e
a Bíblia

—

Dianética: A
Ciência Moderna
da Saúde Mental, e
outros de Hubbard,
e A Chave para a
Felicidade
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Igreja

Fundador

Mensagem

Meninos de Deus

Daniel Brandt Berg
(1968)

Desistir de tudo para
Família do Amor
seguir a Jesus. Já usaram
a prostituição para atrair
novos adeptos

Pai, Filho e Foi uma criação de —
Deus.
Espírito
Santo, mas
não Trindade

—

Cartas MO - cartas
escritas por David
"Moses" Berg.
Mesmo nível de
inspiração do
Antigo e Novo
Testamentos

Nova Era

—

Todos são deuses e só
—
precisam se conscientizar
disso

Deus é uma Não é o verdadeiro O mau carma tem
força
Deus nem
que ser compensado
impessoal ou Salvador, mas um com bom carma
princípio, não mestre elevado
uma pessoa.
Tudo e todos
são Deus.

Jesus não
ressuscitou
fisicamente, mas
subiu a um nível
espiritual mais alto

Escritos I Ching,
hindus, budistas,
taoístas, crenças
americanas nativas
e magia em geral

Hinduísmo

—

O homem deve se
conformar com sua
condição para alcançar
uma vida melhor na
próxima encarnação

O Absoluto. É um mestre ou
Libertação dos ciclos —
Um espírito avatar (uma
de reencaranção, e
universal
encarnação de
absorção em
(Brahman). Vishnu). Sua morte Brahman alcançadas
Vários deuses não foi expiatória através da Yoga e
meditação.
são
manifestações
dele

Vedas,
Upanishads,
Bhagavad Gita

Budismo

Buda (Siddartha
Gautama em 525
a.C.)

O alvo da vida é o
—
Nirvana para escapar do
sofrimento

Não existe. —
Buda é
considerado
por alguns
como uma
consciência
universal
iluminada

A Tripitaka (Três
Cestos),que têm
mais de100
volumes

—

Deus

Jesus

Salvação

Ressurreição
de Jesus

Nome do grupo

O Nirvana
(inexistência) que
pode ser alcançado
seguindo-se o
Caminho das Oito
Vias

—

Escrituras
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Igreja

Fundador

Mensagem

Islamismo

Maomé (610 d.C.)

Só Allah é Deus e
Maomé o seu profeta

Judaísmo

Deus (o Eterno),
através de Abraão,
formou o povo
escolhido

O Eterno é o único Deus —

O Eterno,
Simples judeu
chamado de
Jeová ou Iavé

Obediência à Lei e
aos Mandamentos

Umbanda

—

Solução de problemas
imediatos com a ajuda
dos espíritos

Zambi é único, Oxalá novo
onipotente,
irrepresentável,
adorado sob
vários nomes

Prática de caridade —
material e espiritual
como meio de
evolução cármica

Tradição oral

Candomblé

Primeiro templo
erguido na Bahia, na
primeira metade do
século XIX

Dança religiosa de
—
origem africana através
da qual as pessoas
homenageiam seus orixás

Olodumarê,
—
criador de
todas as coisas,
eterno e todopoderoso

Ao morrer o
—
candomblecista vai
para o Orum( nove
céus sob o comando
de Iansã)

Tradição oral

Ateísmo

—

A evolução é um fato
—
científico, portanto ética e
moral são relativas

Não há Deus Jesus foi um mero Não há vida após a
morte
ou diabo, uma homem
vez que não
podem ser
provados
cientificamente

—

—

Deus
Alá, um juiz
severo. Não é
descrito como
amoroso

Jesus

Salvação

Ressurreição
de Jesus

Nome do grupo

É um dentre mais O equilíbrio entre as Não ressuscitou,
porque não morreu
de 124 mil profetas boas e más obras
enviados por Deus determina o destino
a várias culturas. eterno no paraíso ou
Não é Deus, não no inferno
foi crucificado,
voltará para viver e
morrer
Negam

Escrituras
Corão e Hadith. A
Bíblia é aceita, mas
considerada
corrompida

Tanach (o Velho
Testamento),
dividido em Lei,
Profetas e Escritos

Não há
ressurreição, pois
não existem
milagres

7

