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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Caderno de textos do Seminário de Formação Básica em Teologia se trata 
de um riquíssimo material epistemológico de embasamento nos fundamentos 
Doutrinários e Teológicos, visando o nivelamento e a capacitação daqueles que desejam 
investir na carreira do Ministério Eclesiástico. 

Vivendo num século de trevas e de adoecimento no meio de uma religiosidade doentia e 
alienada, a preparação teológica é de vital importância para a sobrevivência intelectual e 
espiritual da Igreja, daí darmos total apoio ao referido Curso, referendando o seu 
conteúdo de altíssimo nível, que nos garante a credibilidade de seu criador o nosso 
Apóstolo Yves Marcel Garcia, profundo conhecedor da Palavra de Deus, e através do 
qual se assegura a excelência do ensino. 

Com Carinho à você querido estudante, discípulo(a) e Líder, 

Apóstolo. Dr. Thomé E. Tavares Filho, PhD    
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Introdução 

É de fundamental importância que aqueles que estudam as escrituras e ensinam a 
Palavra entendam que há um grupo de pessoas não alcançadas pelo evangelho que 
liberta, e esse grupo são as Seitas. Estudaremos três grupos específicos, TJ’s, Mórmons e 
Espiritismo Kardecistas. Reconhecemos e entendemos que todos têm direito a liberdade 
religiosa segundo a Constituição, mas também temos direito a liberdade de expressão 
pela própria Constituição, mas temos o intuito de comparar certos ensinos à luz da 
verdade da palavra de D’us, e não contender. Vejamos algumas dificuldades em relação 
à evangelização das Seitas: Elas são constantemente doutrinadas, são orientadas 
constantemente contra os evangélicos, elas tem um forte senso comunitário, conhecem e 
destacam as falhas das Igrejas. Eles não deixam sua fé? Por questões: Culturais e 
familiares, questões econômicas, espirituais e psicológicas. Mas o que devemos fazer 
para ter êxito na evangelização destes grupos? Devemos: Ama-las, Manter-se humilde, 
ter foco especifico, preparação e paciência. Mas como identificar uma seita? O método 
mais eficiente para se identificar uma seita é conhecer os quatro caminhos seguidos por 
elas, ou seja, o da adição, subtração, multiplicação e divisão. As seitas conhecem as 
operações matemáticas, contudo nunca atingem o resultado satisfatório. 

1. Adição: O grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em 
consideração somente a Bíblia. 

2. Subtração: O grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. 
3. Multiplicação: Pregam a auto salvação. Crer em Jesus é importante, mas não é 

tudo. A salvação é pelas obras. 
4. Divisão: Dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer à 

organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora 
do seu sistema religioso. 

Nosso Desejo é que possamos ganhar muitas vidas que estão presas às doutrinas 
distorcidas ou no mínimo faze-las pensar diferentes em relação aos seus ensinos,  

Em Nosso Fraterno Shalom,  

Yves Marcel Garcia e Quécia Brandão Garcia 
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1. ARGUMENTANDO E EVANGELIZANDO AS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ 

Um Breve Histórico sobre o Movimento TJ 

Existiu um homem chamado Charles Taze Russell, que, como a 
maioria das pessoas, tinha lá, suas inquietudes espirituais. 
Membrou-se entre igrejas cristãs, tais como a Igreja Presbiteriana, 
Igreja Adventista e depois a Igreja Congregacional, mas não 
encontrou nelas algo compatível com suas ideologias. Não 
satisfeito com o encontrado, Russell, logo aos 18 anos, iniciou 
grupos de estudos em 1870, e posteriormente, em1879, resolveu 
fundar sua própria religião, com o nome “Os Estudantes da 
Bíblia”, que foi posteriormente mudado para “Testemunhas de 

Jeová”, em 1931, quando ele já não estava mais vivo. Russell 
dedicou-se muito a sua obra. Não sendo maçom, mas fortemente 

ligado à maçonaria escocesa, ao lado de seu túmulo encontra-se uma pirâmide posta ali 
bem depois de seu sepultamento, lavrada em símbolos esotéricos e com os dizeres: 
“Levantado com Cristo”. Seu túmulo se encontra na área de North Hills em Pittsburgh, 
no "Rosemont United Cemeteries em Allegheny, no jazigo da família de Betel. Como 
todo movimento não cristão, Russell também deixou seguidores.  
As Testemunhas de Jeová têm como uma de suas principais características fazer visitas 
não-solicitadas de casa em casa para levar seus ensinos às pessoas, exatamente como 
elas pensam que Jesus ordenou há mais de 2.000 anos, época em que só se pregava 
nessa modalidade porque, obviamente, não existiam outros meios de comunicação 
modernos, tais como rádio, internet, TV, jornais, etc. São conhecidas popularmente 
também por rejeitarem transfusões de sangue, mesmo que isso leve a pessoa à morte. 
Segundo a visão TJ, os membros são levados a crer que quem recebe transfusão de 
sangue está cometendo um pecado horrível aos olhos de Deus, e assim preferem adotar 
esta atitude que poderia salvar o próximo da morte. 
Depois veio Joseph F. Rutherford, EUA, em 1879. Hoje, sua sede se localiza na 
Brooklyn, Nova York. Produzem as revistas A Sentinela e Despertai, além de outros 
livros. A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, como é chamada, negam a 
divindade de Cristo, negam a personalidade e divindade do Espirito Santo, a 
consciência depois da morte, a condenação ao inferno e a ressurreição corporal de 
Cristo. Dizem que o nome exclusivo de D’us é Jeová, por isso se consideram as únicas 

Charles Taze Russell 
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testemunhas. Ensinam que Jesus é o arcanjo Miguel e que Jesus não morreu em uma 
Cruz, mas em uma estaca de tortura. Possuem sua própria Bíblia, chamada de Tradução 
do novo mundo, proíbem a transfusão sanguínea, pregam que não há salvação fora da 
organização. Não votam nem prestam serviço militar. Hoje estão mais amenizadas, mas 
já foram fortes oponentes dos governos cíveis. Seu crescimento ocorre por doutrinação 
pessoal, realizado de porta em porta, e venda de literatura, que, segundo creem, é uma 
forma de escapar do Armagedom.  
 
 
Dicas para evangelizar as testemunhas de Jeová: Prepare-se, aceite sua visita, seja 
sincero, ouça, questione o máximo que puder, discorde sem contender, faça tudo para 
que eles não “desista” de você, Ore, Peça ajuda. Mas sempre as ame, pois elas não são 
pessoas ruins, façamos como Ap. Paulo em relação a alguns Judeus, mesmo quando 
rejeitaram o evangelho e assim não deixou de ama-los.  

Principais Doutrinas das TJ’s 

 Armagedom – Dizem que Jeová travará uma guerra com a humanidade 
destruindo todas as pessoas, exceto as TJ’s; 

 Aniversário – É expressamente proibido; 
 Transfusão de Sangue – É considerado um pecado gravíssimo.  
 Cristianismo – Após a morte dos 12 apóstolos, não houve fé verdadeira, sendo 

em 1870 a fé verdadeira sendo restaurada por Charles Taze Russell. 
 A volta de Jesus – Já voltou invisivelmente em 1914, e está presente desde então.  
 Cronologia – Criam sistemas de adequação numérica para marcar datas. 
 Cruz – Dizem ser um símbolo pagão adotado pela igreja quando satanás assumiu 

o controle da autoridade eclesiástica.  
 Desassociação – É uma punição para qualquer infração aos regulamentos da 

sociedade torre de vigia.  
 Céu – Apenas os 144 mil indivíduos conhecidos como o “pequeno rebanho” que 

irão para o céu.  
 Inferno – O Geena aniquila suas vitimas, e o hades é somente a sepultura.   
 Dias Santos – É proibido. 
 Espírito Santo – Não é nem Deus nem uma pessoa. 
 Esperança – Deus cessou de chamar os cristãos para a esperança celestial em 

1935. 
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 Jesus Cristo – É um mero anjo de jeová Deus, ou seja é um ser criado, não 
divino. 

 A organização – Afirmam que a sociedade torre de vigia é o canal estabelecido 
por jeová para comunicar sua vontade a humanidade. 

   Ressurreição – Não ressuscitou no corpo, mais em uma entidade espiritual. 
 Salvação – Somente em obediência a sociedade torre de vigia. 

Analisando alguns capítulos do principal livro de doutrinação das 
Testemunhas de Jeová, “Conhecimento que conduz à vida eterna”. 

No Capítulo 1 – Seu futuro poderá ser feliz. Página 8, Paragrafo 8. 
Comece questionando a citação do versículo de Lucas 23:43, mais 
ou menos assim: “Mas na minha Bíblia diz: Hoje estará comigo no 
paraíso. Isto não significa que paraíso era futuro, mas era para 
aquele mesmo dia?  

A TNM (Tradução Novo Mundo) diz: “Em verdade, em verdade te 
digo hoje: Estará comigo no Paraíso”. 

Então você faz a elas três colocações:  

1- O Jardim do Éden e o Paraíso são as mesmas coisas? Onde diz isso nas 
Escrituras? 

2- Em 2 Cor 12:8, Ap. Paulo fala de um homem que foi levado ao paraíso e repete 
dizendo, que o mesmo foi levado ao terceiro céu. Não seria mais correto supor 
que o céu e o paraíso estão reservados aos que morrem salvos e não a um futuro 
distante? 

3- Nosso SENHOR Jesus, usou a expressão “Em verdade, em verdade te digo”, (Ou 
similar) por 71 vezes, em nenhuma delas ele disse “Te digo hoje, ou vos digo 
hoje”. Por que só nesta passagem ele falaria deste modo? Não seria mais certo 
afirmar que Jesus tenha realmente dito que naquele mesmo dia eles estariam no 
paraíso, ou seja, no céu? 

Dica: De vez em quando pergunte ao instrutor referente à interpretação de algumas 
passagens bíblica especificas: “Você entende assim ou esta é a interpretação do corpo 
governante?”.  

Livro “Conhecimento 
que conduz à vida 

eterna” 
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Um ponto que você precisa saber, mas evite comentar com ele, é que eles não são livres 
para interpretar a Bíblia. Somente o corpo governante, chamado de “escravo fiel e 
discreto” é apto para interpretar devidamente as escrituras.  

 

No capítulo 3 – Quem é o verdadeiro Deus?      

Insistem no uso deste nome Deus - “Jeová”, como sendo o único que pode ser 
empregado. Este nome deriva o tetragrama hebraico “YHWH”. Os Massoretas inseriram 
vogais e criaram o nome artificial “Jeová”, que seria menos correto do que “Javé” ou 
“Iavé”.  

Faça as seguintes perguntas:  

1-Por que as TJ’s insistem em ser chamadas de um nome que não podem conhecer com 
exatidão e criticam os que não usam tal nome? 

2-Se esta é um tradução do tetragrama hebraico por que não TNM aparece jeová no 
novo testamento se ele foi escrito em grego e termo era Kyrios (SENHOR)? 

3-Hebreus 1:10-12 não é uma referencia do salmo 102:21-27. Então por que no salmo 
a palavra foi traduzida para jeová e em hebreus a TNM traduziu como Senhor? 

OBSERVAÇÃO: Não bombardeie com estas perguntas mas coloque-as calmamente e 
progressivamente.  

Citamos algumas passagens para que o discípulo ou líder possa ter uma noção de como 
argumentar com uma testemunhas de jeová na prática. Veja que nosso intuito não é 
ficar contradizendo seus ensinos, nossa proposta é analisar o dano que algumas 
doutrinas TJ podem causar a sã doutrina, desta feita, encontrar os princípios que estão 
em desacordo com a verdade.  

Vejamos a seguir com mais detalhes como responder a suas heresias, veja algumas 
razões para discordar de seus ensinos:  
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2. AS RAZÕES PARA JAMAIS SER TESTEMUNHA DE JEOVÁ 

Este estudo especial é apenas um resumo de dezesseis razões pelas quais uma pessoa 
precisa ser alertada para NÃO se tornar testemunha-de-jeová. Apesar de amarmos os 
membros dessa seita e respeitarmos o seu direito de exercer a sua fé aqui no Brasil, e de 
até orarmos por eles, de modo algum aceitamos seus ensinos. E discordar deles não é 
perseguição religiosa, pois se assim fosse, o simples fato de os TJs discordarem de nós 
indicaria que seríamos perseguidos por eles. Esperamos que os TJs que lerem este texto 
entendam nosso grande carinho por eles e nosso repúdio por tamanhas heresias, dentre 
tantas outras, apregoadas por eles. Ao mesmo tempo, pedimos que transformem este 
texto numa apostila de dez páginas, e espalhem-na por e-mail ou em página impressa a 
todos os irmãos, a fim de que eles iniciem o aprendizado de como responder à seita TJ. 
Um estudo abençoado para você. 

 

HERESIA 1 - Se consideram a única religião verdadeira e, por isso, se Jesus voltasse 
hoje, apenas 1 em cada 1.000 pessoas na face da terra poderia ser salva. [1] 
 

RESPOSTA CRISTÃ – A religião verdadeira é um modo de vida (Tiago 1:27), em 
imitação a Cristo (1 Pedro 2:21). A Igreja verdadeira, edificada por Jesus Cristo (Mateus 
16:18) é a união de todos os verdadeiros crentes pelos quais Ele morreu (Efésios 5:25), 
chamada na Bíblia de corpo de Cristo (1 Coríntios 12:27; Efésios 4:12), e NÃO UMA 
SEITA FUNDADA EM 1874 por um tal de Russell. A salvação está apenas no 
relacionamento genuíno de fé na pessoa de Jesus Cristo. (Atos 4:12) Só para você ter 
uma ideia, os TJs, por crerem que apenas eles são o povo de Deus, proíbem suas 
crianças em idade escolar de orar o Pai-Nosso juntamente com colegas católicos ou 
evangélicos. Isto porque consideram católicos e evangélicos como parte do mundo de 
Satanás. Por isso são uma seita, ou um grupo que se divide e se aparta da fé cristã 
milenar para apregoar que apenas ele é povo de Deus. 

 

HERESIA 2 - Afirmam que todas as outras Igrejas são parte da religião falsa, chamada 
na Bíblia de Babilônia, a Grande. [2]  

 

RESPOSTA CRISTÃ – Babilônia, a Grande, refere-se, de fato, a toda forma de religião 
errônea e anticristã, e que principalmente opõe-se à Igreja Cristã. (Apocalipse 18:4, 20) 
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Inclui seitas como a dos testemunhas-de-jeová que caíram de paraquedas depois de uma 
colossal história da Igreja de Cristo, e que atacam o povo de Deus acusando-os de serem 
falsos cristãos. E que ensinam todas as heresias apresentadas neste estudo. Pedro as 
chama de seitas destrutivas. – 2 Pedro 2:1. 

 

HERESIA 3 – Negam a doutrina da Trindade afirmando que apenas o Pai é o Deus 
Verdadeiro[3], que Jesus é a primeira criatura do Pai[4], e que o Espírito Santo não é 
um ser pessoal, mas apenas a força ativa de Deus ou o poder de Deus em ação.[5] 

 

RESPOSTA CRISTÃ – A Bíblia ensina que o Pai é Deus (1 Coríntios 8:5), o Filho é Deus 
(João 1:1, 3; 20:28), o Espírito Santo é Deus (Atos 5:3, 4), mas Deus é um só. (João 
17:3) Jesus jamais é chamado de primeira criatura de Deus, mas é o primogênito de 
Deus porque por ter criado todas as coisas com o Pai e o Espírito Santo, ele é o 
HERDEIRO da criação. (Colossenses 1:15, 16) Jesus é chamado de Deus verdadeiro (1 
João 5:20), e disse: Eu sou a verdade (João 14:6) Apenas Deus é a verdade. (Romanos 
3:4) Jesus é a palavra que é a verdade. (João 1:1; 17:17) O Espírito Santo é um ser 
pessoal, não uma força, pois Ele dá poder e enche os cristãos (Atos 1:8; 2:4; Romanos 
15:13) e pratica ações atribuídas a seres pessoais, como ensinar, guiar, e inclusive falar 
apenas o que tiver ouvido. (João 16:13, 14) Pode-se até mentir contra Ele (atos 5:3, 4) e 
entristece-lo. – Efésios 4:30. 

 

HERESIA 4 - Se recusam a doar sangue ou receber uma transfusão de sangue.[6] 
Inclusive, mesmo que orientado pelo médico para armazenar o próprio sangue para usar 
numa cirurgia alguns dias depois (sangue autólogo)[7], a TJ não pode aceitar. É pecado 
usar o próprio sangue estocado.  

 

RESPOSTA CRISTÃ – A Bíblia ensina a não comer sangue (Gênesis 9:4; Levítico 17:10-
12) e abster-se de sangue (Atos 15:28, 29). Essa ordem proíbe a tratar o sangue, símbolo 
de vida, como comida. Transfusão de sangue, embora alimente o corpo, não é comida, 
assim como a gasolina alimenta o carro mas não é comida para o carro. Transfusão de 
sangue é um modo de usarmos o símbolo da vida para salvar uma vida. Todos os textos 
que proíbem o sangue eram entendidos como se referindo a não comer sangue daquilo 
que se havia matado para ser comido, quer de animais ou pessoas mortas ou que 
estavam morrendo. Por isso, Tertuliano, no século II, fala dos cristãos que se negavam a 
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beber o sangue dos gladiadores feridos por lança e que agonizavam no chão. Comer 
sangue nada tem a ver com transfusão. Se uma pessoa morrendo de fome receber uma 
transfusão, isto não matará sua fome. Se uma pessoa perdeu três litros de sangue e 
comer chouriço, seu sangue não será reposto. O mais absurdo é que os TJs aceitam 
remédios feitos com frações de sangue vindas do sangue de outras pessoas. Onde a 
Bíblia ensina que transfusão de sangue é pecado, mas usar suas frações não é? Ora, se 
Deus proibiu Adão e Eva comer da árvore do bem e do mal, poderiam Adão e Eva 
comer frações dessa fruta? Óbvio que não! E sobre os TJs não permitirem o uso do 
próprio sangue estocado antes da cirurgia, os textos bíblicos usados referem-se ao uso 
do sangue em animais mortos para serem comidos. Nada a ver com a tentativa de 
prolongar ou salvar a vida de pacientes. Portanto, o ensino TJ sobre o sangue é uma 
heresia sem tamanho que já levou muitas crianças à morte. Quer que seu filho seja o 
próximo? 

 

HERESIA 5 - Não comemoram aniversários natalícios, Natal e ano novo, pois afirmam 
que tais celebrações têm origem no paganismo.[8] No caso dos aniversários natalícios, 
não o celebram também porque nas duas menções dessa celebração na Bíblia, foram 
assassinados o chefe dos padeiros de Faraó e João Batista[9]. – Gênesis 40:20-22; 
Marcos 14:6-10. 

 

RESPOSTA CRISTÃ – É bem verdade que estas e outras celebrações tem origem nas 
religiões pagãs antes de Cristo. Todavia, hoje ninguém celebra a tais para adorar deuses 
falsos. Com o tempo, a Igreja Cristã cristianizou tais festas de modo que, apesar de haver 
aqueles que as celebram por pura diversão, há cristãos que as comemoram para 
glorificar o Deus da Bíblia, pois quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de 
Deus. (1 Coríntios 10:31) Por exemplo, os TJs usam alianças de casamento. Tais 
alianças têm origem no paganismo. O mesmo ocorre com o vestido de noiva, usado 
também pelos TJs. Jesus ensinou o batismo em água. (Mateus 28:20) Mas qual a origem 
do batismo em água? No paganismo! Nem por isso Jesus deixou de usá-lo como 
símbolo de conversão. Portanto, o que importa não é a origem da celebração, mas 
como hoje ela é encarada. É como nadar num rio onde em sua nascente ele é bem sujo, 
mas cem quilômetros mais adiante ele é límpido e considerado apropriado para o nado. 
O mesmo se dá com essas festividades. Em sua nascente, elas eram pecaminosas e até 
os cristãos as evitavam. Mas mais à frente no tempo, elas, quando feitas para glorificar a 
Deus, em nada ferem a prática da vida cristã. E no que se refere aos aniversários 
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natalícios, o fato de se mencionar na Bíblia que pessoas foram assassinadas nestas 
ocasiões não significa que hoje não podemos celebrá-los, afinal, que cristão mandaria 
matar pessoas em sua festa de aniversário?  

 

HERESIA 6 - A liderança mundial dos TJs se chama Corpo Governante, e estão 
sediados nos Estados Unidos. Acreditam que os sete homens que compõem o Corpo 
Governante são o Escravo Fiel e Discreto, de Mateus 24:45-47, e que toda a literatura 
TJ distribuída, incluindo A Sentinela e Despertai!, são o alimento espiritual dado por 
Deus a eles para ser passado a todos os TJs. Assim, nenhuma TJ pode discordar dos 
ensinos do Corpo Governante, pois quem discordar deles será expulso da 
seita.  Ensinam que o Corpo Governante é o canal de comunicação entre Deus e os 
homens, e quem não confiar neles não avançará na estrada da vida, não importa quanto 
se leia a Bíblia. [10]  

 

RESPOSTA CRISTÃ – O Escravo Fiel e Discreto (ou prudente) de Mateus 24:45-47 não 
se refere a apenas sete homens, mas a todos os cristãos verdadeiros que alimentam uns 
aos outros com a Palavra de Deus. Quando pregamos o evangelho de Cristo, estamos 
alimentando o mundo com a Palavra de Deus, e quando fazemos discípulos, estamos 
alimentando novos membros da Igreja. (Mateus 28:19, 20) Em outras palavras, é um 
símbolo da Igreja, a qual recebeu esta comissão de alimentar espiritualmente o mundo e 
a si mesma. Quando Jesus voltar desejará encontrar sua igreja agindo assim. O mais 
interessante é que os TJs ensinavam até 2013 que o número de pessoas que compõem 
o escravo fiel e discreto era de 144 mil, mas depois mudaram de ensino. Passaram a 
ensinar que apenas os líderes mundiais da seita, de 1919 para cá, são quem de fato 
compõem tal escravo simbólico. A pergunta é: Onde a Bíblia ensina isso? Em lugar 
nenhum! 

 

HERESIA 07 - Quando um TJ é expulso da seita, toda TJ é proibida de conversar com o 
excluído, não se podendo dizer sequer um oi. Mesmo que a pessoa expulsa for uma 
mãe, os filhos poderão conversar só o necessário com ela. [11] Usam textos como 1 
Coríntios 5:9-11 e 2 João 7-11, os quais proíbem cristãos de comer com pessoas 
expulsas e cumprimenta-las (no grego diz saudar).  
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RESPOSTA CRISTÃ – Não há dúvidas que a Bíblia exorta a excomungar ou excluir 
pessoas em pecados crassos e que jamais se arrependem do que sempre fazem. Mas 
proibir de sequer dizer “oi” a elas é um exagero típico de seitas extremistas em suas 
interpretações errôneas da Bíblia. Em 1 Coríntios 5:9-11, fala-se de não comer com 
pecadores, sério erro, pois uma refeição com os tais significava associação íntima, como 
se não houvesse nenhum problema com os pecados praticados pelos os que estão em 
repreensão. Mas em momento algum se proíbe a toda igreja de encontra-los na rua, por 
exemplo, e falar-lhes uma palavra bíblica para retornarem a servirem a Deus como 
igreja. A Bíblia fala que até os anjos nos céus se alegram quando um pecador se 
arrepende. (Lucas 15:10) E quanto a 2 João 7-11, ali o texto se refere a pregar um 
‘cristo’ não ensinado na Bíblia, não vindo na carne, heresia ensinada mais tarde pelos 
gnósticos. Quem agisse assim não deveria receber os cumprimentos ou saudações cristãs 
como “a paz”, “graça e paz”, o ósculo ou beijo santo praticado em muitas igrejas na 
época. É esse cumprimento que a Bíblia proíbe, pois a pessoa não mais se identifica 
como parte da Igreja Cristã, e passou a ensinar um outro Cristo. Graças a esse exagero 
TJ, muitos ex-tjs são negligenciados por sua própria família, até mesmo aqueles que, 
sem cometer pecado algum, deixam de ser TJs para se tornarem membros de uma igreja 
cristã. Um absurdo! 

 

HERESIA 8 - Devido a uma péssima interpretação de certos textos bíblicos, proíbem 
seus membros de ser policiais[12] e servir o exército[13], afirmando que Isaías 2:4 
ensina os cristãos a transformar suas armas em relhas de arado, que João 17:14 proíbe 
os cristãos de fazer parte do mundo e que 2 Coríntios 10:3, 4 nos ensina que nossas 
armas não são carnais mas espirituais. 

 

RESPOSTA CRISTÃ – A Bíblia ensina que as autoridades são constituídas por Deus e 
colocadas ali para seus devidos fins. (Romanos 13:1-7) Policiais e membros do exército, 
marinha e aeronáutica são parte dessas autoridades. Pedro não era uma autoridade, por 
isso quando tentou defender Jesus usando a espada, Jesus lhe disse: “Guarda a tua 
espada; porque todos os que lançarem mão da espada, à espada morrerão”. (Mateus 
26:52) Mas toda autoridade pode e deve usar armas para a defesa da pátria e de sua 
propriedade. Tanto que os TJs chamam a polícia quando sua casa está sendo invadida 
por ladrões. Se ser policial é fazer parte do mundo e, por conseguinte, fazer a vontade de 
Satanás, então por que chamam quem serve ao diabo para proteger sua casa? Sobre 
não fazer parte do mundo, se Deus coloca as autoridades em seus devidos lugares 
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(Romanos 13:1), então não é errado um cristão ser esta autoridade. Sobre transformar 
espadas em relhas de arado, isto só será possível quando não houver mais necessidade 
de defesa, ou seja, apenas no reino dos céus, onde nem morte haverá mais. (Apocalipse 
21:3, 4) Ademais, a Bíblia compara o cristão como um soldado armado. (Efésios 6:13-
17) Será que Deus usaria, na Bíblia, uma comparação dessas se fosse pecado ser um 
soldado ou alguém que vai à guerra defender seu país? Sobre nossas armas não serem 
carnais, Paulo apenas estava afirmando que para demolir os falsos ensinos não era 
necessário usar armas, por exemplo, para matar falsos cristãos. Usamos a Bíblia para 
lutar contra falsos mestres, como estamos fazendo aqui. 

 

HERESIA 09 - Anulam o voto nas urnas, por não confiam nos governos humanos, pois 
ensinam que votar ou ser político, mesmo que honesto, é fazer parte do mundo. [14] 

 

RESPOSTA CRISTÃ – Realmente, não devemos fazer parte do mundo. Mas onde a 
Bíblia ensina a não participarmos do voto que escolhe as autoridades colocadas por 
Deus? (Romanos 13:1) Em lugar nenhum! A Bíblia inclusive fala de homens de Deus 
que ocuparam cargos políticos até mesmo em nações pagãs. José foi chamado de 
senhor do Egito, ou seja, depois do Faraó, José ocupava o maior cargo político. 
(Gênesis 42:30) Sadraque, Mesaque e Abdenego, bem como Daniel, também ocuparam 
posições políticas de destaque. Daniel, por exemplo, fazia parte da corte do Rei. (Daniel 
2:49) Os TJs confundem fazer parte do mundo por ser político corrupto com ser político 
cristão e exercer boa influência num sistema humano, como José, Sadraque, Mesaque e 
Abdenego, e Daniel, exerceram. Se não houvessem verdadeiros cristãos políticos o 
mundo poderia estar bem pior. E são a estes cristãos políticos que às vezes alguns TJs 
vão pedir terrenos para construir seus locais de reuniões. Se ser político é, 
necessariamente, fazer parte do mundo, por que pedir ajuda e favores a eles? Não tem 
algo de errado nisso? A título de exemplo, a Bíblia fala contra o comércio desonesto e 
poluído com o sistema anticristão. Fala-se dos comerciantes da terra que enriqueceram 
através da exploração religiosa. (Apocalipse 18:3) Pergunte aos TJs: Ser comerciante 
desonesto é fazer parte do mundo, mas e ser comerciante honesto, é também? Claro que 
não! Há TJs comerciantes honestos. Da mesma forma, há políticos desonestos aos 
montes, mas há os honestos e cristãos genuínos ao mesmo tempo. Portanto, precisamos 
ser seletivos ao escolher governantes humanos para nos representar.  
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HERESIA 10 - Os TJs ensinam que só apenas são filhos de Deus os que têm a esperança 
de viver no céu, ou seja, os 144 mil, dos quais apenas uns 18 mil estão vivos hoje, 
dentre as quase 8 milhões de TJs. Ou seja, apenas 0,22% dos TJs no mundo. A imensa 
maioria dos TJs, ou seja, 99,77% deles (cerca de 7,9 milhões) NÃO SÃO FILHOS DE 
DEUS AINDA, mas só serão depois dos mil anos de reinado de Cristo. Por enquanto 
esses 99,77%, chamados de Grande Multidão e de Outras Ovelhas, são apenas amigos 
de Deus. [15] 

RESPOSTA CRISTÃ – Como uma organização pode arvorar-se em ser a única religião 
verdadeira se ela ensina que 99,77% de seus asseclas não são filhos de Deus? Para nós 
da Igreja Cristã, todos os que têm fé verdadeira em Jesus são filhos de Deus. A Bíblia 
ensina: Somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. (Gálatas 3:26) Lemos em João 
1:12 que a tantos quantos receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos 
de Deus. Então, como pode um verdadeiro cristão ter fé em Jesus e não ser filho de 
Deus, mas ser apenas amigo de Deus? Onde a Bíblia ensina isso? Em lugar nenhum! 

 

HERESIA 11 – Os TJs ensinam que os membros dos 144 mil, de Apocalipse 7:4-8 e 
14:1-4 irão viver no céu, e a Grande Multidão, de Apocalipse 7:9-13 (que são as outras 
ovelhas, de João 10:16 na ótica TJ) viverão aqui na terra. Assim, ensinam que os 144 
mil constituem os novos céus e a grande multidão a nova terra, conforme entendem 2 
Pedro 3:13.[16] 

 

RESPOSTA CRISTÃ – Não há nenhum texto na Bíblia que ensine que os 144 mil 
viverão num lugar diferente da Grande Multidão ou Outras Ovelhas. Na linguagem 
judaica, herdar a terra (Salmo 37:29) era sinônimo de herdar as bênçãos de Deus, não 
de viver no Paraíso aqui na terra literal. Diga-se de passagem, Paulo diz que o Paraíso 
fica no terceiro céu, não aqui na terra. (2 Coríntios 12:2-4) A questão é: Os novos céus e 
a nova terra ficam exatamente no mesmo lugar. E os TJs terão que ser obrigados a 
admitir isso, pois ensinam que os velhos céus (os governos humanos) e a velha terra (as 
pessoas más) estão todos aqui na terra, vivendo no mesmo lugar. Então, qual o 
problema em admitir que os novos céus e a nova terra serão nos céus – o lugar que 
Jesus prometeu aos salvos? (João 14:1-3) Se esta terra já nos foi dada (Salmo 115:16), 
qual o problema em admitir que a nova terra será no céu? Ademais, citar Apocalipse 
5:9, 10 para raciocinar que haverá aqueles que reinarão sobre a terra, logo se estarão 
sobre a terra, terão que governar sobre quem está aqui..., bem, isto não é correto, pois a 
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própria revista A Sentinela já admitiu que este texto não foi escrito para provar que uns 
irão para o céu e outros para a terra, pois a palavra grega epí indica sobre no sentido 
régio, ou seja, o Presidente Temer governa sobre nós, mas não está no céu. Reinar sobre 
não implica que o governo precisa estar no céu e os governados na terra. [17] 

 

HERESIA 12 – Os TJs ensinam que apenas os 144 mil, dentre os quais apenas uns 18 
mil estão vivos, podem tomar do pão e do vinho. Os demais da grande multidão, ou 
seja, 99,77% da seita TJ, não podem participar desses emblemas, devendo passa-los 
apenas de mão em mão. [18] 

 

RESPOSTA CRISTÃ – Não há sequer um texto na Bíblia ensinando que apenas os 144 
mil podem beber do vinho e comer do pão. Jesus diz que quem se alimenta de sua 
carne (pão) e bebe do seu sangue (vinho) tem a vida eterna. (João 6:54) Nem Jesus, 
nem qualquer outro escritor da Bíblia, ensinou que uns participariam da ceia 
(Comemoração da Morte de Cristo), outros não. Perceba que a Bíblia afirma que todas 
as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice proclamais a morte do Senhor, 
até que ele venha. (1 Coríntios 11:26) Perceba que comer do pão e beber do vinho é a 
forma de proclamar a morte do Senhor, e não passa-lo de mão em mão, como fazem 
99,77% dos membros desta seita. Onde a Bíblia ensina que apenas os 144 mil deveriam 
proclamar a morte do Senhor? E como a Grande Multidão (99,77% dos TJs) não podem 
participar desses emblemas se em Apocalipse 7:9-13 ela é descrita como tendo suas 
vestes embranquecidas no sangue do Cordeiro? Onde a Bíblia ensina que pessoas 
purificadas pelo sangue de Cristo não podem participar de beber o vinho, símbolo do 
sangue que os purificou? (Veja 1 João 1:7) Que heresia! Os TJs tentam argumentar 
dizendo que apenas os 144 mil são descritos como comprados da Terra, sendo assim, 
apenas eles saem da terra para ir aos céus, portanto, apenas eles podem participar dos 
emblemas. Mas o problema é que João vê uma grande multidão no céu (Apocalipse 
19:1) louvando a Deus pela salvação. Todas as vezes que a Bíblia fala de grande 
multidão, ela sempre se refere a humanos. Então, todos os que são desta grande 
multidão de salvos, que também são comprados pelo sangue de Cristo que paga o 
resgate para sua salvação, irão da terra para o céu também, então, os TJs deveriam 
permitir sua participação também nos emblemas. Quantos erros, não acha? 
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HERESIA 13 - Os TJs acreditam que Jesus se tornou Rei nos céus em 1914. A Bíblia 
não ensina isso! Jesus é o nosso Rei dos reis e Senhor dos senhores, conforme 
Apocalipse 19:13, e não ensina que Ele é Rei apenas de 1914 para cá! [19] 

 

RESPOSTA CRISTÃ – A Bíblia ensina que Jesus é o Rei dos reis. (Apocalipse 19:13) 
Qualquer conta mágica e forçada que se faça para chegar no ano de 1914 é uma grande 
mentira, pois não faz sentido o Rei dos reis reinar apenas de 1914 para cá. Até o Rei 
Herodes sabia que Jesus nasceu rei dos judeus! (Mateus 2:2) O fato de Jesus, ao 
retornar aos céus, sentar-se à direita de Deus, esperando que seus inimigos sejam postos 
debaixo dos seus pés (Hebreus 1:13) não significa que ele não reinava enquanto 
esperava. Jesus se despediu de seus discípulos dizendo que estariam com eles até o fim 
do mundo. (Mateus 28:20) Apocalipse 1:5, na “bíblia” dos TJs, diz que Jesus é o 
governante dos reis da terra. Mas não diz que isso se dá a partir de 1914! Quanta 
bobagem, não acham? A verdade é que esse ensino TJ foi uma forma muito malandra 
de se tapar o enorme buraco que uma falsa profecia deles causou. Os TJs ensinaram, 
quando ainda se chamavam Estudantes Internacionais da Bíblia, que Jesus voltaria em 
1914 para arrebatar a sua igreja. Como isso não aconteceu, aqueles “estudantes” 
deram, com o tempo, uma bela desculpa: Acertamos a data, mas erramos o 
acontecimento. (É a desculpa que toda seita dá para justificar suas voltas de Cristo 
marcadas por data que jamais acontecem!) Ou seja, passaram a ensinar que em 1914 
algo realmente havia acontecido: Jesus teria se tornado Rei nos céus. Que absurdo! 

 

HERESIA 14 – Os TJs negam a existência de um inferno de fogo. Afirmam que um Deus 
amoroso jamais queimaria pessoas no fogo para sempre, pois isso nunca passou pelo 
coração de Deus. (Jeremias 7:31) Para os TJs, os iníquos deixarão de existir, em vez de 
existir para sempre num lugar de tormento eterno. – Salmos 37:10, 11. [20] 

 

RESPOSTA CRISTÃ – Apelar para a razão humana não é um bom método de entender 
a pessoa de Deus. Se assim fosse, poderíamos perguntar: Foi justo e amoroso da parte 
de Deus mandar matar até mesmo crianças quando Israel invadiu os amalequitas? (1 
Samuel 15:3) Não poderíamos afirmar que isto não era justo visto que o próprio Deus 
havia dito que os filhos não deveriam ser mortos devido aos erros dos pais? 
(Deuteronômio 24:16) A questão é: Deus é Soberano, e Ele faz o que quer! Os israelitas 
murmuraram quarenta dias antes de entrar na terra prometida, e Deus, devido a este 
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pecado, os puniu, fazendo-os perambular quarenta anos no deserto, ou seja, devido a 
um pecado, Deus fez os quarenta dias se tornarem quarenta anos. Seria isso justo? Para 
nós, poderia soar que não, mas se foi Deus quem determinou isso, foi justo sim! Quanto 
a Jeremias 7:31, o que nunca passou ao coração de Deus foi queimar crianças no fogo 
em sacrifício a Moloque, um falso deus. Com certeza, quando Deus mandou fogo sobre 
Sodoma e Gomorra, havia crianças ali. (Judas 7) Mesmo assim, Deus as feriu, sem pena! 
Portanto, se a Bíblia diz que os ímpios serão atormentados dia e noite, para todo o 
sempre, não podemos reinventar o texto conforme a nossa emoção. (Apocalipse 20:10) 
Se Jesus promete mandar ímpios para o fogo eterno preparado para o diabo e seus 
anjos (Mateus 25:41), temos que concordar! Não faz o menor sentido Deus ter criado 
este fogo eterno para o diabo e seus anjos se isto se refere ao que acontece até mesmo 
com um mosquito: morreu, acabou! O tormento eterno é para os que sofrem a segunda 
morte. (Apocalipse 20:14) A primeira morte é a física, a segunda é o estado em que todo 
pecador se encontra e se encontrará para sempre: mortos em seus pecados e delitos. 
(Efésios 2:1, 5) Outros TJs ensinarão que quem morreu foi absolvido de seu pecado 
(Romanos 6:7) e que o salário do pecado é a morte (Romanos 6:23), logo, se a própria 
morte paga o pecado da pessoa, ela não teria pecados para pagar no inferno. Mas isto é 
um erro absurdo de interpretação. A morte no contexto de Romanos 6:7 é morrer com 
Cristo, pois Ele morre em nosso lugar. Assim, quem morre com Cristo é o salvo, que 
morre para o mundo, logo, seus pecados são perdoados. Não se trata de morte literal. E 
no contexto de Romanos 6:23, não se diz que a morte paga os nossos pecados, mas que 
a recompensa ou salário que o pecado dá ao pecador é a morte, mas a recompensa que 
Cristo dá é a vida eterna. 

 

HERESIA 15 - Embora ensinem que são a única religião verdadeira, já mudaram 331 
vezes de ensinos, ou até mais. Ensinam que essas mudanças ocorrem porque Jeová dá 
novas luzes aos líderes mundiais da seita, pois Provérbios 4:18 afirma que a vereda dos 
justos é uma luz que brilha mais e mais até ser dia. [21] 

 

RESPOSTA CRISTÃ – Não há dúvidas que o entendimento da Palavra de Deus é 
progressivo. Mas no caso dos TJs, ele parece mais uma luz que se apaga para acender 
outra, não uma nova luz que se soma à anterior. Muitas vezes, os TJs literalmente 
cancelam a luz anterior que criam ter sido dada por Deus a eles para ensinar algo 
totalmente diferente. Outras vezes, esta luz parece mais um pisca-pisca, pois mudam de 
um ensino X para Y e, às vezes, com o tempo, voltam a ensinar o X novamente. Veja, 
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por exemplo, o que aprontaram com o caso: É correto aceitar remédios feitos com 
frações de sangue? 

 

1a. LUZ – É correto usar remédios feitos com frações de sangue. "O uso de frações de 
sangue para criar tais anticorpos não é o mesmo que tomar sangue. […] Seria, portanto, 
assunto de decisão individual quanto a aceitar ou não tais tipos de medicação."[22]  
 
2a. LUZ – É errado usar remédios feitos com frações de sangue. "É errado suster a vida 
mediante infusões de sangue, plasma, glóbulos vermelhos ou várias frações de sangue? 
Sim! ... Quer seja sangue integral quer fração de sangue ... a lei divina se aplica". [23]  
 
3a. LUZ – É correto (novamente) usar remédios feitos com frações de sangue. "Que 
dizer, então, do uso do soro que contenha apenas uma fração minúscula de sangue 
[…]? Cremos que isto deve ser decidido pela consciência de cada cristão."[24] 
 
4a. LUZ – É errado (novamente) usar remédios feitos com frações de sangue. "Certos 
fatores plasmáticos da coagulação acham-se agora em amplo uso... todos receberam 
sangue integral, plasma ou derivados sanguíneos que continham os fatores. 
Naturalmente, os verdadeiros cristãos não utilizam este tratamento potencialmente 
perigoso, acatando a ordem da bíblia de ‘abster-se de sangue’".[25] 
 
5a. LUZ – É correto (mais uma vez) usar remédios feitos com frações de sangue. - 
"Alguns cristãos acham que aceitar uma pequena quantidade de derivado de sangue 
para tal fim não é ... desrespeito pela lei de Deus... adotamos atitude de que esta 
questão precisa ser resolvida por cada pessoa, por decisão pessoal."[26] 
 
A pergunta que não quer calar é: Como se pode confiar numa seita que suas supostas 
luzes mais parecem um pisca-pisca? Onde a Bíblia fala de poder ou não poder fazer uso 
de frações de sangue? Em lugar nenhum! A própria literatura TJ adverte para os cristãos 
não vacilarem entre opiniões diferentes sobre pontos de doutrina, pois ficar mancando 
entre duas opiniões tem a ver com a indecisão, se é Jeová ou a Baal que se deve adorar. 
– 1 Reis 18:21. 
 
HERESIA 16 – Os TJs ensinam que não há vida após a morte, pois Eclesiastes diz que 
os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. (Eclesiastes 9:5, 10)[27] Sendo 
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assim, quando Jesus morreu, ele deixou de existir por três dias[28] e foi ressuscitado 
como um ser espiritual, e não com seu corpo glorificado.[29]  
 
RESPOSTA CRISTÃ – A Bíblia ensina sim vida após a morte. Os mortos não estão 
cônscios, ou não sabem de nada, do que acontece debaixo do sol, ou seja, na realidade 
humana. (Eclesiastes 9:4-11) Se não sabem é porque estão vivos em algum lugar para 
não saber do que ocorre aqui e se envolver com as coisas da terra. Ademais, Jesus 
ensinou na parábola do Rico e do Lázaro a vida após a morte (embora o tema central da 
parábola não fosse este). (Lucas 16:19-31) Será que Jesus contaria uma parábola 
usando uma mentira (de haver vida após a morte) como pano de fundo? Será que 
Jesus, ao ser transfigurado, viu o que seria uma mentira pagã, ou seja, Moisés vivo após 
sua morte? (Mateus 17:1-5) E as almas dos que foram mortos clamando por justiça em 
Apocalipse 6:9, 10 – não é isso vida após a morte? 
Sobre Jesus ter deixado de existir durante três dias, bem, isto é uma blasfêmia satânica! 
Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. (Hebreus 13:8) Como poderia ter deixado 
de existir? Ele é o pai da eternidade! (Isaías 9:6, 7) Como o Pai da Eternidade fica 
inexistente? Jesus ensinou que seu corpo seria destruído, mas em três dias ele mesmo o 
ressuscitaria. (João 2:19-21) Portanto, o espírito de Jesus não morreu após a sua morte 
física. Durante sua morte e depois de sua ressurreição, por uns quarenta dias, Jesus não 
subiu aos céus, para junto do Pai (João 20:17), mas foi ao paraíso, ou o terceiro céu (2 
Coríntios 12:2-4) com o ladrão que morreu ao lado de Jesus, na cruz, a quem Jesus 
disse: Em verdade, em verdade, te digo: Hoje estarás comigo no paraíso. (Lucas 23:43) 
Isto não foi ressurreição ainda, nem para Jesus, pois havia sido apenas vivificado no 
espírito (1 Pedro 3:18). O mesmo se deu com o ladrão. Mas Jesus, três dias depois, teve 
seu espírito unido ao seu corpo e foi ressuscitado. Foi seu corpo que fora agora 
vivificado pela ressurreição, e todo este processo ocorrerá com todos os salvos que 
morreram e num piscar de olhos (1 Coríntios 15:51, 52) quando Jesus voltar. Sim, 
nossos corpos serão vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Veja: E, se o Espírito 
daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou 
Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo 
seu Espírito, que em vós habita. – Romanos 8:11. 
Os Tjs, infelizmente, por não crer nessa verdade bíblica, afirmam que Jesus foi 
ressuscitado em espírito e que, ao aparecer a seus discípulos, materializou-se num corpo 
diferente. Tentam provar isso por racionar: Se ele deu seu corpo para morrer por nós, 
não poderia pegá-lo de volta. Todavia, a Bíblia diz que ele deu sua vida por nós (1 João 
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3:16), sendo que Ele mesmo afirmou: Dou a minha vida para retomá-la. (João 10:17) 
Se os TJs estivessem certos em seu primeiro argumento, Jesus não poderia ter tomado 
de volta a vida que ele havia dado por nós. O segundo argumento é: Jesus não usou o 
mesmo corpo que tinha porque seus discípulos demoravam para reconhece-lo. Todavia, 
a Bíblia explica que isto acontecia não porque ele usava outro corpo, mas porque seus 
olhos foram impedidos de reconhecê-lo até que seus olhos fossem abertos. (Lucas 24:16, 
31) Que horrível não conhecer as Escrituras! 
 
[1t] “Quem, então, são os que formam o corpo de verdadeiros adoradores hoje? Não 
hesitamos em dizer que são as Testemunhas de Jeová.” – Poderá Viver Para Sempre no 
Paraíso na Terra, p. 190. 
[2] “A influência da antiga Babilônia permeou não só a cristandade, mas todas as partes 
da Terra. Entendeu-se assim que Babilônia, a Grande, é o inteiro império mundial da 
religião falsa.” – Proclamadores do Reino, p. 147. 
[3] “João 17:3: “Cristo nunca é descrito como sendo o Deus Todo-Poderoso, e muito 
menos como o único Deus.” Apenas o Pai é chamado de “o único Deus verdadeiro.” – 
A Sentinela 1 de Abril de 2014, p. 15. 
[4] “Jesus foi a primeira criação de Deus e o único criado diretamente por ele. É por 
isso que é chamado de Filho unigênito de Deus.” – A Sentinela 1 de Dezembro de 2012, 
p. 16. 
[5] “Espírito santo emana de Jeová em quantidade ilimitada. É o poder de Deus em 
ação. De fato, em Gênesis 1:2 a Bíblia refere-se ao espírito santo como “força ativa” de 
Deus.” – Achegue-se a Deus, p. 40. 
[6]  “As Testemunhas de Jeová não aceitam tratamentos que entram em conflito com os 
princípios bíblicos. Por exemplo, não aceitam transfusões de sangue porque a Bíblia 
proíbe o uso de sangue para sustentar a vida. (Gênesis 9:4; Levítico 17:1-14; Atos 15:28, 
29)” – A Sentinela 1 de Fevereiro de 2011, p. 27. 
[7] “Lemos que se um caçador matasse um animal para alimento, “neste caso [tinha] de 
derramar seu sangue e cobri-lo com pó”. (Levítico 17:13, 14; Deuteronômio 12:22-24) 
Assim, o sangue não devia ser usado para nutrição ou de qualquer outra forma. Se fosse 
tirado de uma criatura e não usado em sacrifício, era necessário desfazer-se dele na 
terra, o escabelo de Deus. — Isaías 66:1; compare com Ezequiel 24:7, 8. Isso 
claramente torna proibido certo uso comum de sangue autólogo — a coleta pré-
operatória, o armazenamento e posterior infusão do sangue do próprio paciente.” – A 
Sentinela 1 de março de 1989, p. 30. 
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[8] Obviamente, à luz dos fatos a respeito das festas de fim de ano, lemas como “Jesus, 
a razão do Natal” soam vazios. Se você lamenta o comercialismo e a conduta 
inadequada ligadas ao Natal, bem como suas desprezíveis origens pagãs, não 
desanime.” – A Sentinela 15 de Dezembro de 2005, p.7. 
[9] Tudo o que está na Bíblia tem uma razão de estar ali. (2 Tim. 3:16, 17) As 
Testemunhas de Jeová notam que a Palavra de Deus relata desfavoravelmente as 
celebrações de aniversários natalícios, de modo que as evitam. – Raciocínios à Base das 
Escrituras, p. 37. 
[10] “A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação, não 
avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia”. - A Sentinela de 
1 de agosto de 1982, p. 27. 
[11] “Um simples ‘Oi’ dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa ou 
mesmo para amizade. Queremos dar este primeiro passo com alguém desassociado? [...] 
Depois de ouvir um discurso numa assembleia de circuito, um irmão e sua irmã carnal se 
deram conta de que precisavam mudar o modo como tratavam a mãe, que morava em 
outro lugar e havia sido desassociada seis anos antes. Logo depois da assembleia, o 
irmão ligou para a mãe e, depois de reafirmar seu amor por ela, explicou que não falaria 
mais com ela, a não ser que um assunto familiar importante exigisse esse contato. - 
Ministério do Reino, de Agosto de 2002, pp. 3, 4. 
[12] “Mais tarde fizeram-se arranjos para um estudo bíblico com este homem receptivo. 
Finalmente, este homem se aposentou da polícia e tornou-se ele mesmo testemunha de 
Jeová.” – A Sentinela 1 de Março de 1972, página 158, Volume Encadernado. 
[13] “Por que negou-se ele, em face da morte certa, a participar no serviço militar? 
Porque, para ele, os genuínos seguidores de Jesus “não fazem parte do mundo”, assim 
como Jesus não fazia parte do mundo. Ademais, ele achava ser espiritual o combate dos 
cristãos, em harmonia com as palavras do apóstolo Paulo: “Não travamos combate 
segundo o que somos na carne. Porque as armas de nosso combate não são carnais.” —
 João 17:16; 2 Coríntios 10:3, 4.” – A Sentinela 15 de Outubro de 1990, página 21. 
[14] “Contudo, as Testemunhas de Jeová não se envolvem na política, nem interferem 
nas decisões dos outros quanto a se filiar a um partido político, candidatar-se a um cargo 
eletivo ou votar nas eleições. Jesus disse que seus discípulos não fariam parte do mundo. 
Esse é o motivo de as Testemunhas de Jeová não participarem na política.” – Adore a 
Deus, p. 163. 
[15] "Embora Jeová, à base do sacrifício de resgate de Cristo, declare justos os ungidos, 
como filhos, e os das outras ovelhas, como amigos, surgirão divergências pessoais 
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enquanto vivermos na Terra neste sistema mundial. (Rom. 5:9; Tia. 2:23)" - A Sentinela 
15 de julho de 2012, página 28. "As “outras ovelhas” de Jesus não se tornarão filhos de 
Deus antes do fim dos mil anos. No entanto, visto que se dedicaram a Deus, elas podem 
apropriadamente dirigir-se a ele como “Pai” e ser consideradas membros da família de 
adoradores de Jeová. — João 10:16; Isa. 64:8; Mat. 6:9; Rev. 20:5." - A Sentinela 15 
de janeiro de 2010, página 5, nota de rodapé.  
[16] “Leia 2 Pedro 3:13. Os “novos céus” são o Reino celestial de Deus [...] Esse 
governo régio compõe-se de Cristo Jesus e seus 144 mil corregentes. (A Sentinela 15 de 
Julho de 2010, p. 5) “Essa “grande multidão” sobreviverá à iminente “grande 
tribulação” com a perspectiva de vida eterna no Paraíso, como membros permanentes 
da “nova terra”. (Revelação 7:9-14)” – A Sentinela 15 de Janeiro de 2004, p. 13. 
[17] “Em Revelação 5:10, aqueles a quem se confia a regência são encarregados da 
terra, exercendo domínio sobre os que moram nela. O assunto deste texto é a regência; 
portanto, logicamente, a palavra grega epi não traz a atenção o lugar onde estão os 
regentes, mas o domínio sobre o qual exercem autoridade.” – A Sentinela 15 de Julho 
de 1975, p. 448. Volume Encadernado. 
[18] “Quem deve comer o pão e tomar o vinho? [...] Com o novo pacto, Jeová torna 
possível que muitos sejam abençoados por meio de poucos. Os que fazem parte desse 
pacto são poucos, apenas 144 mil. [...] Só eles devem comer o pão e tomar o vinho, 
porque foi com eles que Jeová fez o novo pacto, validado por meio do sangue de 
Jesus.” — Leia Lucas 12:32; Revelação (Apocalipse) 14:1, 3.” – A Sentinela 1 de 
Março de 2012, p. 17. 
[19] “Desde que se tornou o Rei messiânico em 1914, Jesus tem promovido a justiça na 
Terra.” – Achegue-se a Jeová, p. 156. 
[20] “Será que o Deus Todo-poderoso criou tal lugar de tormento? Ora, qual era o 
conceito de Deus quando os israelitas, seguindo o exemplo dos povos vizinhos, 
começaram a queimar seus filhos? Ele explica na sua Palavra: “Construíram os altos de 
Tofete, que está no vale do filho de Hinom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas 
filhas, coisa que eu não havia ordenado e que não me havia subido ao coração.” — 
Jeremias 7:31. Pense nisso. Se a mera idéia de assar pessoas no fogo nunca subira ao 
coração de Deus, parece razoável que ele tenha criado um inferno ardente para os que 
não o servem? A Bíblia diz que “Deus é amor”. (1 João 4:8) Será que um Deus 
amoroso realmente atormentaria pessoas para sempre? Faria você tal coisa?” – Poderá 
Viver Para Sempre no Paraíso na Terra, pp. 81, 82. 
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[21] “Muitos de nós sabem de cor o texto de Provérbios 4:18: “A vereda dos justos é 
como a luz clara que clareia mais e mais até o dia estar firmemente estabelecido.” Isso 
significa que a nossa conduta e o nosso entendimento dos propósitos de Deus melhoram 
com o passar do tempo.” – A Sentinela de 15 de Julho de 2011, pp. 29, 30. 
[22] A Sentinela de 1 de Fevereiro de 1959, pp. 95 e 96. 
[23] A Sentinela de 15 de Março de 1962, p. 174. 
[24] A Sentinela de 15 de Outubro de 1974, p. 640. 
[25] Despertai! de 22 de agosto de 1975, p. 29. 
[26] A Sentinela de 1 de dezembro de 1978, p. 3. 
[27] “Assim, segundo a Palavra de Deus, as pessoas enquanto vivas estão cientes da 
existência da morte. Depois que morrem, contudo, não sabem de mais nada. Não ficam 
ao lado de seu corpo, observando o que é feito dele. No estado de inexistência não há 
nem prazer nem dor, nem alegria nem tristeza. Os mortos não estão cientes da passagem 
do tempo, pois o seu estado de inconsciência é bem mais profundo do que no sono.” – 
A Sentinela 15 de Maio de 1995, p. 5. 
[28] “Nós vimos que, de acordo com a Bíblia, Jesus foi ao Seol, ou Hades, quando 
morreu, e não ao céu. Ficou morto durante três dias, inconsciente na sepultura comum 
da humanidade. (Eclesiastes 9:5, 10)” – A Sentinela 15 de Abril de 1984, p.5. 
[29] “Este corpo, porém, não foi preservado para ser usado pelo ressuscitado Jesus, 
visto que o apóstolo Pedro diz que Jesus foi “morto na carne, mas vivificado no 
espírito”. (1Pe 3:18) Portanto, parece evidente que Deus miraculosamente deu fim a tal 
corpo, não permitindo assim que se decompusesse ruinosamente.” – Estudo Perspicaz 
das Escrituras, p. 392, Volume II. 
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3. ARGUMENTANDO E EVANGELIZANDO OS MORMÓNS  

Um Breve Histórico sobre o Movimento Mórmon 

 
.A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 
(Mormonismo) crê que Joseph Smith Jr, a quem o Pai e o Filho 
teriam aparecido em 1820, é o principal profeta deles. Não é à 
toa que afirmam que um anjo chamado Moroni lhe mostrou o 
verdadeiro e perfeito evangelho de Jesus Cristo, o conhecido 
Livro de Mórmon. Após a publicação do Livro dos Mórmons, e 
por aceitar doutrinas erradas como a pluralidade de deuses e a 
poligamia, e destruir uma gráfica que imprimia uma publicação 
alertando sobre o Mormonismo, e por quebrar as leis de 
Nauvoo, Joseph e seu irmão foram presos, e na prisão uma 
multidão revoltada que invade a prisão e o mata. Observe a 

seguir como se pronuncia o mormonismo sobre o papel desse homem tão polêmico e 
polígamo: 

"Joseph Smith, como Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés e outros, se posicionou como 
o cabeça da dispensação. O cabeça da dispensação torna-se o meio pelo qual o 
conhecimento e o poder de Deus são canalizados para os homens e mulheres da terra. 
Ele se torna o meio pelo qual o evangelho de Jesus Cristo - o plano de salvação e 
exaltação - é revelado novamente. [...] O cabeça de uma dispensação se posiciona como 
a proeminente testemunha profética de Cristo!" - The Ensign, junho de 1994, página 20.  

."Qualquer nova revelação para a igreja seria, naturalmente, apresentada ao povo pelo 
presidente da igreja, sendo ele o porta-voz de Deus na terra." Palavras de Bruce 
McConkie, sobre Amós 3:7 - McConkie, página 606. 

Refutação apologética - Conforme observamos, Joseph Smith seria o cabeça da atual 
dispensação, e ele teria revelado, como profeta e presidente daquela igreja iniciada no 
início do Século XIX (19) a pessoa através de quem o evangelho de Jesus Cristo, com 
salvação e exaltação, é revelado novamente. Para justificar isso, os mórmons usam a 
nossa Bíblia, já que a deles nada tem a falar de Joseph Smith e sua suposta posição 
proeminente. Assim, citam Amós 3:7, onde diz: "Certamente, o SENHOR Deus não fará 
coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas." Então 
querem justificar Joseph Smith como profeta anunciando um novo evangelho de Jesus 

Fundador do Mormonismo - 
Joseph Smith Jr 
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Cristo, e enaltecê-lo como o cabeça da atual dispensação. Mas quando comparamos 
Amos 3:7 com 3:1, vemos que essas palavras citadas pelos mórmons foram tomadas 
fora do contexto. Lemos ali: 
."Ouvi a palavra que o SENHOR fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a 
família que ele fez subir da terra do Egito." - Amós 3:1. 
. 
Como você pode observar, essas palavras, que mais adiante incluem o versículo 7, 
foram dirigidas contra a nação de Israel. Lemos nos versículos seguintes que Deus 
promete punição e trazer o mal à cidade pecaminosa, mas Deus não faria nada sem 
avisar os profetas, os seus servos. Quando evangelizamos os mórmons, eles costumam 
usar esse texto de Amós 3:7 para provar que o profeta Joseph Smith Jr. também foi 
usado por Deus, só que para anunciar um outro evangelho. Desculpem-me os mórmons, 
mas em Amós os profetas são levantados para anunciar o que Deus traria contra o povo 
dEle, o qual estava em pecado. Assim, Amós 3:1-7 não pode ser usado para endossar o 
ministério desse rapaz. De fato, a Bíblia não aprova que um novo evangelho possa vir 
existir. Analise o texto abaixo: 
. 
"Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim 
também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a 
Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se 
aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não 
tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Porque suponho em nada ter sido 
inferior a esses tais apóstolos." - 2 Coríntios 11:3-5. 
. 
Como Satanás poderia enganar pessoas? Corrompendo a mente delas com outro Jesus, 
com outro espírito, e com outro evangelho. Joseph Smith Jr. seria um dos que a 
serpente usou para enganar muitos? Sim, e suas obras o desqualificam como "profeta". 
Para essa afirmação, basta citarmos suas falsas profecias. Observemos algumas delas. 
. 
O profeta Joseph Smith Jr. profetizou que a Nova Jerusalém seria construída no 
Missouri em sua geração. Isso jamais se cumpriu!  
. 
"Uma revelação de Jesus Cristo ao seu servo Joseph Smith [...] A palavra do Senhor 
com respeito à sua Igreja, como que pela boca do seu profeta, para a restauração do seu 
povo e para o ajustamento dos seus santos que permanecerão sobre o Monte Sião, o 
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qual será a cidade Nova Jerusalém, (...) nos limites ocidentais do Estado de Missouri, e 
dedicado pela mão de Joseph Smith Jr. E outros com quem o Senhor se comprazia. (...) 
Pois na verdade esta geração toda não passará, sem que seja construída uma casa ao 
Senhor." – Doutrinas e Convênios, 1950, pg 157. 
. 
De acordo com Deuteronômio 18:22, por que não podemos dar crédito a esse profeta 
mórmon? Porque segundo o texto, quando um profeta falar em nome do SENHOR, e 
sua palavra não se cumprir, devemos ignorá-lo, não ter temor dele. E o que a profecia 
acima dizia? Que o próprio Joseph Smith Jr. dedicaria a Nova Jerusalém, a ser 
construída no Estado de Missouri. Ele morreu, e nada de se cumprir sua profecia. Mas 
perceba: A profecia inicia com a expressão: "Revelação de Jesus Cristo ao seu servo 
Joseph Smith". Isso equivale dizer e profetizar em nome de Deus. Os mórmons, ao 
abordarem você, precisam saber disso. Prepare-se, então, para raciocinar com eles. Veja 
agora outra falsa profecia do Sr. Joseph: 
. 
Joseph Smith Jr. profetizou a rápida destruição do Governo americano. 
. 
"Eu profetizo no nome do Senhor Deus de Israel [...] que em alguns anos o governo [dos 
Estados Unidos, conforme o contexto] será totalmente derrubado e destruído, e não 
restará mais cacos de barro, por sua perversidade ao permitir o assassinato de homens, 
mulheres e crianças." - Joseph Smith, History of the Church of Jesus Christ of Latter-Day 
Saints, Deseret Book Company, 1973, 5.394. 

. 
Claro que esta profecia não se cumpriu. Os Estados Unidos 
são hoje a maior potência mundial. Essas palavras do falso 
profeta foram proferidas por um homem revoltado com o 
massacre de muitos mórmons por parte do Governo 
Americano. Mas ele falou em nome do Senhor Deus de 
Israel. Ao falar isso aos mórmons, evite chamar o Sr. 
Joseph de falso profeta, mas motive-o a chegar a essa 
conclusão. Note agora outra falsa profecia dele:  

. 
Joseph Smith Jr. profetizou a bênção sobre si mesmo e 

confusão sobre quem procurasse destruí-lo. 
. 

O Livro de Mórmon 
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"Eis que o Senhor abençoará este vidente [Joseph Smith]; e aqueles que procurarem 
destruí-lo, serão confundidos. (...) Eis que tenho a certeza de que esta promessa será 
cumprida." - Doutrinas e Convênios, seção 97.18-21. 
. 
Cumpriu-se tal profecia? Não, pelo contrário! Joseph Smith Jr. foi assassinado aos 27 de 
junho de 1844 à bala na prisão de Carthage, Illianois, EUA. De quem era a promessa de 
que ele não seria destruído porque Deus confundiria seus opositores? Da fértil mente do 
próprio Sr. Joseph.  

Vejamos algumas doutrinas mórmons e os devidos comentários 

1- Cremos em Deus, o Pai Eterno, em seu filho Jesus Cristo, e no Espirito Santo. 
 
Comentário: Para os mórmons o Pai é um homem de carne como nós, o Filho, 
Jesus é fruto da união carnal de Maria com Deus e também irmão de lúcifer e o 
Espírito Santo tem tido conceitos diferentes, geralmente apresentado com uma 
força não pessoal. Aproveite a oportunidade para levar o instrutor ou a pessoa 
com quem você está mantendo contato, a dizer realmente o que ela entende por 
Deus, Jesus ou Espírito Santo.  
 

2- Cremos que, por meio do sacrifício expiatório de Cristo, toda humanidade por ser 
salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho.  
 
Comentário: A Sentença é ambígua. Os homens são salvos “por meio do 
sacrifício de Cristo” ou “pela obediência às leis e ordenanças do evangelho” 
(entenda-se que eles querem dizer o evangelho mórmon)? A Salvação é uma 
questão de fé no sacrifício de Jesus como diz a Bíblia (Rm 3:25) ou é através de 
Obras? 
 

3- Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, quanto seja correto a sua tradução, 
cremos ser também o livro de Mórmon a palavra de Deus. 
 
Comentário: Na realidade a Bíblia é desconsiderada. Só é usada nos pontos em 
que consideram se harmonizar com seus ensinos. Do contrário é rejeitada como 
tendo sido “traduzida erroneamente”. É importante perguntar ao mórmon se ele 
sabe exatamente quais partes dela que foram adulteradas e quais não foram. 
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Delicadamente, pergunte se este conceito referente à Bíblia não dificulta o estudo 
da mesma e acaba fazendo com que o livro de mórmon se torne superior a ela? 
 

4- Cremos em tudo que Deus tem revelado, em tudo o que ele revela agora, cremos 
que ele ainda revelará muitas grandes e importantes coisas pertencentes ao Reino 
de Deus. 
 
Comentário: O ensino mórmon pode mudar significamente em qualquer ponto, 
uma vez que eles creem que Deus continua revelando coisas através de seus 
apóstolos e profetas. Pergunte-lhes como eles podem ter certeza de alguma coisa 
se amanhã pode haver uma “revelação diferente”.  
 

5- Cremos na coligação literal de Israel na restauração das dez tribos: que Sião será 
constituída neste continente (o americano); que Cristo reinará pessoalmente sobre 
a Terra, a qual será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. 
 
Comentário: Onde está escrito que Deus rejeitou Jerusalém? Está escrito 
justamente o contrário (Zc 3:2), mesmo se fosse possível que Jesus tivesse vindo à 
américa, o novo testamento continua colocando Jerusalém como o centro de sua 
vontade (Mt5:35; 23:37-39), esta “americanização” é produto da ideologia 
moderna, não da inspiração divina. 

Os Mórmons Creem ainda:  

 Não creem somente na Bíblia, questionam a sua tradução; 
 O homem já preexistia com Deus em suas almas, depois receberam corpos; 
 Deus se alegrou com o pecado de Adão e Eva, pois assim iriam povoar a terra 

desde então; 
 Existem almas imortais; 
 Fazem batismo pelos mortos; 
 Jesus casou-se com Maria e Marta; 
 Os casamentos são eternos, para que sejam deuses na eternidade; 
 Há três níveis de Céus: Celestial, Terrestre e o Telestial; 
 Não há sacerdócio de todos os crentes;  
 Deus é de carne e ossos; 
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 A verdadeira Igreja sumiu por volta de 420 d.C, tornou a aparece em 1830 com 
Joseph Smith Jr. 

 Usam uma roupa por baixo chamada garment, que creem livra-los do mal. 

Alguns pontos de destaque dos Mórmons 

 São Dizimistas fiéis; 
 Preocupam-se com a saúde; 
 Creem no dom de profecia na Igreja; 
 As Igrejas são babilônias. 
 Arrecadam em media anualmente US$5 Bilhões, e seus seguidores estão na casa 

dos 11 milhões; 

Alguns pontos para questionarmos os mórmons 

Um outro Evangelho  

Classificam sua mensagem como um outro evangelho de Jesus Cristo.  

Perguntas que podem ser feitas a eles: Por que precisamos de um outro evangelho? Por 
que a mensagem do livro de mórmons é diferente daquela narrada no Novo 
Testamento? Se já existia o Novo Testamento porque Deus deixaria de 420d.C até 1830 
sem o verdadeiro evangelho? 

Deus é um homem exaltado? 

Os mórmons declaram que não, afirmando que Ele é Espírito: “E disse-lhe Amon: Este é 
Deus. E disse-lhe mais: Crês tu que este Grande Espírito, que é Deus, criou todas as 
coisas que estão no céu e na terra?” (Alma 18.28). 

Em outras publicações, declaram que sim, como podemos ver: “Sim, o próprio Deus já 
foi como somos agora - Ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes!”, “O 
Pai possui um corpo de carne e osso tão tangível como o do homem”.  

Em contraste com esta segunda afirmação, a Bíblia declara que Deus não é homem: 
“Deus não homem para que minta” (Nm 23.19a); ao contrário, afirma claramente que 
Deus é Espírito (Jo 4.24).  
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O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus ou existe uma pluralidade de deuses? 

Os mórmons declaram que os três são um só Deus: “O Pai, o Filho e o Espírito Santo 
são um Deus, infinito e eterno, sem fim. Amém”, “E cantar louvores eternos ao Pai, ao 
Filho e ao Espírito Santo, que são um Deus” (Mórmon 8.7).  

Mas se contradizem quando afirmam haver uma pluralidade de deuses: “Eu sempre 
declarei que Deus é um personagem distinto, que Jesus Cristo é um personagem 
separado e distinto de Deus, o Pai, e que o Espírito Santo é outro personagem distinto, e 
é Espírito; são três distintos e três deuses. Se essa posição concorda com o Novo 
Testamento, olhai! Vede! Temos três deuses”. “Muitos homens dizem que há um Deus: o 
Pai, o filho e o Espírito são apenas um Deus. Que Deus estranho – digo eu - três em um 
e um em três! Que curiosa organização!” . 

A Bíblia declara que há um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o 
Filho e o Espírito Santo: “Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o 
Espírito Santo; e estes três são um” (I Jo 5.7). Ver também Gn 1.1,26, 2 Pe 1. 17, 1 Jo 
5.20 e At 5.3,4. 

 

Deus é eterno? 

Declaração mórmon afirmando que sim: “Pois sei que Deus não é um Deus parcial, nem 
variável; ao contrário, é imutável de eternidade a eternidade” (Moroni 8.18). 

A contradição, alegando que não: “Temos imaginado e suposto que Deus é Deus desde 
todo o sempre. Eu refutarei esta idéia e retirarei o véu”. 

A Bíblia nos ensina que Deus é eterno: “O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo 
estão os braços eternos" (Dt 33.27). “Antes que os montes nascessem, ou que tu 
formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus” (Sl 90.2). 

Deus é um ser mutável? 

Não, afirmam os mórmons: “Por meio destas coisas, sabemos que há um Deus nos céus, 
que é infinito e eterno, de eternidade em eternidade, o mesmo Deus imutável, o criador 
dos céus e da terra, e de todas as coisas que neles há”, “Porque eu sou o Senhor e não 
mudo" (3 Nefi 24.6). 
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Sim, declaram os mórmons: “O próprio Deus já foi como somos agora”, “Vou contar-
lhes como Deus veio a ser Deus”.  

A despeito das dúvidas lançadas pelos mórmons, o próprio Deus diz na Bíblia que Ele 
não muda: “Porque eu, o Senhor, não mudo” (MI 3.6). 

 

Podem os homens tornar-se deuses? 

Declaração dos mórmons afirmando que não, pois não existe mais de um Deus: “Disse 
então Zeezrom: Existe mais de um Deus? E ele respondeu: Não” (Alma 11.28,29). Mas 
se contradizem quando dizem que sim: “Então serão deuses, porque terão todo o poder 
e os anjos lhe serão sujeitos”, “Como o homem é, Deus foi; como Deus é, o homem 
poderá vir a ser”. 

A Bíblia diz que os homens não podem se tomar deuses, e quanto a isso afirma: “Antes 
de mim deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá” (Is 43. 10). 

 

Deus criou o homem? 

Declaração mórmon: “E eu, Deus, criei o homem a minha própria imagem" (Moisés 
2.27 - Pérola de Grande Valor). Contradição: “O homem também no princípio estava 
com Deus. Pois o homem é espírito”. 

Segundo a infalível Palavra de Deus, Deus criou homem: “E Formou o Senhor Deus o 
homem do pó terra” (Gn 2.7). 

 

Jesus nasceu de uma virgem? 

Sim, dizem eles: “E eis que nascerá de Maria, em Jerusalém, que é a terra de nossos 
antepassados. Ela será virgem, um vaso precioso e escolhido, o Espírito Santo a cobrirá 
com sua sombra e ela conceberá pelo poder dele e gerará um filho, sim o próprio Filho 
de Deus” (Alma 7.10). Não, dizem eles: “Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo. 
Dizem que o Livro de Mórmon afirma que Jesus foi gerado o Espírito Santo. Eu desafio 
tal afirmação. O livro de Mórmon não ensina isso! Tampouco a Bíblia”. 
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A Bíblia declara que Jesus nasceu de uma virgem: “Ora, o nascimento de Jesus foi 
assim: Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se 
ter concebido do Espírito Santo” (Mt 1. 1 8). 

 

Jesus é o caminho da salvação? 

Os mórmons dizem que sim: “Eis que Jesus Cristo é o nome dado pelo Pai, e não há 
outro nome pelo qual o homem se possa salvar”. “E não haverá nenhum outro caminho 
ou meio pelo qual os filhos dos homens possam obter sua salvação, que não seja em 
nome de Cristo, e através de Cristo, o Senhor Onipotente” (Mosiah 3.17). Contradição: 
“Não há salvação sem aceitação de Joseph Smith. Nenhum homem pode rejeitar esse 
testemunho sem incorrer nas mais terríveis consequências, pois não poderá entrar no 
reino de Deus”. 

A Bíblia, no entanto, é clara ao dizer: “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e 
a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim” (Jo 14.6). 

 

O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? 

Declaração mórmons dizendo que sim: “Os homens bebem condenação para suas 
próprias almas, a não ser que se humilhem e se tornem como as criancinhas, e 
acreditem que a salvação foi, é e há de ser pela expiação do sangue de Cristo, o Senhor 
Onipotente” (Mosiah 3.18). “Lembrai-vos de que não há nenhum outro caminho ou 
meio pelo qual o homem possa salvar-se, senão por meio do sangue expiatório de Jesus 
Cristo” (Helamã 5.9). Contradição: “Estais cientes de que existem certos pecados que o 
homem pode cometer para os quais o sangue expiador de Cristo de nada vale? Não 
sabeis também que esta doutrina é ensinada no Livro de Mórmon?” . 

A Bíblia declara que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado: "O sangue de 
Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado" (1 Jo 1.7). 

 

Podemos orar a Jesus? 
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Declaração mórmon: “E eis que eles começaram a orar; e oravam a Jesus, chamando-o 
seu Senhor e seu Deus” (3 Nefi 19.18). Contradição mórmon: “Outro perigo é esses 
envolvidos muitas vezes começarem a orar a Jesus por sentirem uma amizade toda 
especial por ele”. 

A Bíblia declara que devemos orar a Jesus: "Como todos os que em todo o lugar 
invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso" (1 Co 1.2). 

 

A salvação é pela graça ou pelas obras? 

Declaração mórmon: “E sabemos também que a justificação pela graça de nosso Senhor 
e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira”. Contradição: “Para que, guardando os 
mandamentos, pudessem ser lavados purificados de todos os seus pecados”. “Cremos 
que, por meio do sacrifício expiatório de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela 
obediência às leis e às ordenanças do evangelho”. 

A Bíblia declara que a salvação é pela graça, não por obras: "Porque pela graça sois 
salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para 
que ninguém se glorie" (Ef 2.8,9). 

Existe salvação após a morte? 

Os mórmons dizem que não: “Porque se protelares o dia do vosso arrependimento para 
o dia da vossa morte, eis que vos tereis submetido ao espírito do diabo, que vos selará 
como coisa sua, é este o estado dos ímpios” (Alma 34.35). Os mórmons dizem que sim: 
“E agora, meus queridos e amados irmãos e irmãs, eu vos asseguro que estes são 
princípios referentes aos mortos e vivos que não podem ser encarados com descuido, no 
que diz respeito à nossa salvação. E eis que, qual é o assunto? É o batismo pelos mortos. 
Pois nós, sem eles, não podemos ser aperfeiçoados, nem podem eles, sem nós, ser 
aperfeiçoados”, “A maior responsabilidade neste mundo que Deus nos impôs é a de 
buscar nossos mortos” . 

A Bíblia declara que não existe salvação após a morte: "E, como aos homens está 
ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo" (Hb 9.27). Como vimos, o 
mormonismo é uma crença cheia de contradições e, baseados em suas próprias 
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afirmações, chegamos à conclusão de que seus ensinos são falsos. O mormonismo não é 
cristianismo.  

Notas: 

Ensinos do profeta Joseph Smith Jr, Joseph Fielding Smith, p. 359. 

Doutrinas de Salvação, vol. 1, Joseph Fielding Smith, p. 204. 

Mesmo livro citado, p. 205. 

Ensinos do profeta Joseph Smith Jr, Joseph Fielding Smith, p. 336. 

Doutrina e Convênios 130.22. 

Doutrina e Convênios 20.28. 

Ensinamentos do profeta Joseph Smith Jr, Joseph Fielding Smith, p. 361,362. 

Mesmo livro citado, p. 364. 

Mesmo livro citado, p. 337. 

Doutrina e Convênios 20.17. 

Ensinamentos do profeta Joseph Smith Jr, Joseph Fielding Smith, p. 336. 

Mesmo livro citado, p. 337. 

Doutrina e Convênios 132.20. 

Estado das Regras de Fé, James E. Talmage, p. 389. 

Doutrina e Convênios 93.29,33. 

Doutrinas da Salvação, vol. 1, p. 21. 

Doutrina e Convênios 18.23. 

Doutrinas da Salvação, vol. 1, p. 206. 

Mesmo livro citado, p. 145. 

Vinde a Cristo, p.47. 

Doutrina e Convênios 20.30. 
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Mesmo livro citado, 76.52. 

As regras da fé da igreja, 3º artigo.  

Doutrina e Convênios 128.15,18. 

Ensinamentos do profeta Joseph Smith, p. 348. 
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4. A RGUMENTANDO E EVANGELIZANDO OS ESPÍRITAS KARDECISTAS 

Um Breve Histórico sobre o movimento Espirita Kardecista  

O espiritismo é tão velho quanto à existência do homem 
depois do pecado (Gênesis 3.1-5). Foi no Jardim do Éden que 
o Diabo incorporou numa serpente para enganar Eva, 
ludibriando-a e induzindo-a ao pecado de desobediência ao 
Criador. Entretanto, a despeito de ser tão antigo, o espiritismo 
é ao mesmo tempo sempre novo, porque se renova e se 
amplia como uma doença contagiosa. Na verdade, o 
espiritismo é, hoje, uma das heresias que mais se disseminam 
no mundo. Lamentavelmente, o Brasil se constitui o maior 
reduto espiritista do mundo. Neste artigo discutiremos sobre 
algumas áreas do espiritismo, especialmente o kardecista, que 
recebe esse nome devido ao pseudônimo adotado por seu 
idealizador: Allan Kardec. 

As Origens do Espiritismo 

Não é possível estabelecer alguma data para o início do espiritismo, porque, como 
afirmamos, ele vem desde a Antiguidade. A sua razão de ser resulta da preocupação que 
o homem sempre teve com o mundo espiritual, especialmente com a vida além-túmulo. 
Essa preocupação vem desde os antigos chineses, indianos, babilônios e egípcios. 
Posteriormente, o espiritismo esteve na Europa Medieval e mais à frente nos Estados 
Unidos. 

Nos tempos modernos, a nova onda espírita teve início a partir do século 19. Em 1847, 
na cidade de Nova Iorque, as irmãs Fox, ainda meninas, chamadas Margareth e Kate, 
ouviram sons de pancadas em diferentes partes da casa onde viviam com seus pais. Os 
movimentos internos na casa foram aumentando, com lençóis sendo arrancados das 
camas por mãos invisíveis e cadeiras e mesas sendo movidas de seus lugares. O 
fenômeno chamou a atenção de muita gente e as meninas passaram a declarar ter 
contatos com espíritos de pessoas mortas. Durante as experiências, descobriram que um 
certo Charles Rosma havia sido assassinado por John Bell e enterrado a três metros 
abaixo da casa, no subsolo. A partir de então, depois do contato das meninas com o 
pseudo-espírito do morto, iniciaram-se sessões espíritas para contatar com os mortos. 

Posteriormente, um homem francês, filho de advogado e nascido na cidade de Lion em 
1804, de nome Hipóllite León Denizard Rivail, disse ser a reencarnação de um antigo 

Denizard Rivail - Alan Kardec 
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poeta celta, assumindo o pseudônimo de Allan Kardec. Em 30 de 
abril de 1856, já denominando-se Allan Kardec, ele disse ter 
recebido a missão de pregar uma nova religião. Logo a seguir, em 
1857, Hipóllite publicou o Livro dos Espíritos, tornando-se o pai 
do Movimento da Reencarnação. Em 1861, ele publicou o Livro 
dos Médiuns e em 1864, o Evangelho Segundo o Espiritismo. 
Suas ideias também foram sistematizadas em 1865 e 1867, 
quando publicou os livros Céu e Inferno e Genisis. Assim, suas 
ideias ganharam força e se espalharam pelo mundo. 

Em 1869 Allan Kardec morreu, mas suas idéias, do total interesse 
do Diabo, o principal enganador dos homens, continuaram a se espalhar como praga. 

Principais Doutrinas 

Cinco pontos principais resumem a doutrina básica universal do espiritismo: 

 Existência de Deus – Deus, para os espíritas, é uma inteligência cósmica 
responsável pela manutenção do Universo. Eles negam a existência de um Deus 
pessoal. 

 Existência do espírito – O homem possui um espírito ou alma, envolvido pelo 
perispírito, conservando a memória mesmo após a morte, assegurando 
identidade individual a cada pessoa. Ensinam que todos os espíritos do outro 
mundo nada são, a não ser as almas daqueles que têm vivido aqui na Terra. 

 Lei da reencarnação – Todas as criaturas, sucessivamente, vão evoluindo no 
plano intelectual e moral, enquanto expiam os erros do passado. Kardec definiu 
sua crença com esta definição: “Nascer, morrer, renascer e progredir sem cessar, 
tal é a lei”. Tal crença é refutada pela Bíblia (João 1.14; Filipensses 2.6-8; 
Hebreus 9.27;). 

 Lei da pluralidade de mundos – A existência de vários planetas habitados que 
oferecem um âmbito universal para a evolução do espírito. 

 Lei do carma ou da casualidade moral – As vidas sucessivas do espírito se 
interligam, dando-se a este destino condizente aos atos praticados. 

Além desses cinco pontos principais, devem ser acrescentados ainda duas crenças 
básicas do espiritismo: 

1) O aperfeiçoamento do espírito pelo sofrimento e pelas boas obras; 

2) A negação da existência do Céu e do Inferno. Um outro ensino espírita absurdo é a 
afirmação de que o espiritismo é a terceira revelação, o qual denominam Espírito Santo. 
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Refutação ao Espiritismo 

A Bíblia refuta claramente a teoria da reencarnação. Uma vez que alguém morre, sua 
alma e espírito vão para um só lugar e de lá não saem até o dia da ressurreição dos 
mortos. A Palavra de Deus declara que o homem morre uma só vez, vindo depois o 
Juízo (Hebreus 9.27). Além disso, a salvação é obra da graça de Deus e não de obras 
humanas (Efésios 2.8-9; Romanos 3.20-28; Romanos 5.1; Gálatas 2.16; 3.11; Tito 3.5). 

Após a morte, o ser humano vai para o lugar que garantiu em vida, o Paraíso ou o 
Lugar de Tormento (Lucas 16.19-25; 34.43; 2Coríntios 5.1-8; Filipenses 1.21-23; 
Apocalipse 14.13). Depois da morte, estando nesse Lugar (Sheol – Hades), não há a 
menor possibilidade de comunicação com os vivos. A prática de consulta aos mortos é 
condenada veementemente pela Palavra de Deus (Êxodo 22.18; Levítico 19.31; Levítico 
20.6; Deuteronômio 18.9-14; Isaías 8.19-20). 

A Bíblia ensina que quando o homem morre, seu corpo volta para o pó e o espírito volta 
a Deus, para prestar contas no Juízo (Hebreus 9.27 e Eclesiastes 12.7). A ideia da 
reencarnação diz que as almas dos mortos transmigram para que o espirito possa 
purificar-se evolutivamente, a fim de alcançar a felicidade plena. Ora, não há 
transmigração das almas dos mortos nem qualquer possibilidade de purificação ou 
aperfeiçoamento do espírito. Ao negarem a existência do Céu, negam, de fato, o que a 
Bíblia declara acerca do Céu. O Céu é representado como Morada do Altíssimo, como o 
Paraíso, lugar de habitação dos justos na presença de Deus (2Coríntios 12.1-4; 
Apocalipse 21.1 a 22.5). 

A Bíblia declara acerca da existência do Inferno como um lugar de tormento onde 
habitam os espíritos dos ímpios, daqueles que morrem sem salvação (Mateus 5.29-30; 
10.28). O Inferno é também a habitação dos anjos que se rebelaram contra o Criador 
(2Pedro 2.4-9). 

Divisões do Espiritismo no Brasil 

Várias são as divisões do espiritismo brasileiro. São segmentos dele no Brasil o 
espiritismo kardecista, filiado à Federação Espírita Brasileira; a Legião da Boa Vontade, 
fundada por Alziro Elias Davi Abraão Zarur, a qual nega que Cristo tivesse corpo real e 
humano; o Racionalismo Cristão, fundado em 1910 por Luiz de Matos, que tem uma 
ideia panteísta acerca de Deus; e a Cultura Racional, fundada por Manoel Jacinto 
Coelho em 1935, no Rio de Janeiro, e que ensina a metempsicose, que é o retorno do 
espírito do morto a seres inferiores; a Umbanda, seita afro-brasileira; o Círculo Esotérico 
da Comunhão do Pensamento, fundado em 1909 por Antonio Olívio Rodrigues, que 
ensina a doutrina da reencarnação; e a Ordem Rosacruz, que tem uma tradição mística 
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egípcia. Existem outras denominações dentro do espiritismo, mas essas são as principais. 
As demais seguem em sua maioria a crença no reencarcionismo. Filipensses 2.6-8 

Observação: Lembre-se de que se o adepto espirita não quiser escutar ou conversar com 
você a respeito do espiritismo e a fé cristã, todo conhecimento que você possa possuir 
será inútil, por isso vamos cita abaixo sobre a personalidade do Kardecista: 

 O Kardecista se Considera Cristão; 
 O Kardecista está cheio de justiça própria; 
 O Kardecista está acostumado com “Milagres”; 
 A Doutrina Espirita apela para o emocional, com as suportas psicografias; 

Estratégia de Aproximação – Antes de falar do Evangelho, mostre o evangelho, mostre 
interesse por eles; 

 Os Kardecista não tem Bíblia como regra fé e conduta, por isso quando for cita-
la, eles devem fazer acusações, mantenha a calma e faça alguns 
questionamentos: “Você já leu a Bíblia toda? Então comece a ler o novo 
testamento e talvez mude de opinião”; 

 Se a Bíblia não tem tanta autoridade assim por que Allan Kardec, citou tanto a 
Bíblia no evangelho segundo espiritismo?  

 

Pontos para serem analisados juntamente com os Kardecistas 

Consulta aos mortos 

 A Bíblia é contra a invocação de mortos (Dt 18:10-12, 1Cr 10:13-14, Is 8:19-20); 
 Os mortos não voltam (Ec 9:5-6, Lc16:19-31); 
 Existem espíritos maus que enganam as pessoas (Jo 10:10, 2 Cr 11:14; 1Tm4:1, 

Ap 12: 9); 

Milagres 

 Nem todo sinal e maravilha procedem de D’us; 
 Veja algumas passagens, (Êx. 7:11-12; 8:7-18; Dt 13:1-7; Jó 1:16; Mt 24:24; 

2Ts2:9; Ap. 13:13; Ap.16:14); 
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Reencarnação  

 A proposta Bíblica não é reencarnação e sim Ressurreição; 
 Relaciona-se com o corpo sepultado (Dn 12:2; Is 26:19; Jo 5:28-29); 
 Acontecerá uma única vez (Jo 11:24; Ap. 20:11-15); 
 Uma única vida em um único corpo (Hb9:27); 
 Embora os povos de cultura greco-romana aceitassem a reencarnação, 

estranhavam a ressurreição (At 17:18; 25:19); 
 Neste caso na Bíblia não existe o conceito de Carma, pois a Proposta Biblica que 

nossa recompensa é a vida Eterna seguida da Ressurreição.   

Caridade como Forma de salvação  

 Afirmam que Sem caridade não há Salvação; 
 Fazem filantropia para Salvação; 
 Mas A Bíblia ensina outro conceito, embora a caridade seja importante, mas a 

fazemos por Boas Obras, pois pela graça sois salvos (Ef 2:8);  
 O Amor deve ser o motivo de nossa caridade e generosidade, como resultado do 

novo nascimento e pela presença do Espirito Santo em nós; (Is64:6; Salmos 49:7-
9; 1Co 13:3; Ef 2:10; Hb10:14), Biblicamente a salvação não se apoia em atos 
humanos, Pois todos pecaram. (Rm 3:23).  

 

 

 

 

 

“Embora o argumento não crie convicção, a falta dele destrói a fé. O que parece ser 
provado pode não ser abraçado; mas quem não mostra a habilidade de defender é 
prontamente abandonado. Argumento racional não cria crença, mas ele mantem um 
ambiente em que fé possa florescer”.  

(Austin Farrer em C. S. Lewis).  
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QUESTIONÁRIO 

1. Escolha uma doutrina das Testemunhas de Jeová e faça uma defesa Bíblica.  
2. Escolha uma Doutrina dos Mórmons e faça uma defesa Biblica. 
3. Escolha uma Doutrina Espirita Kardecista e faça uma defesa Biblica.  
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