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CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RELIGIÃO – UM DOS MAIORES INIMIGOS DO REINO DE DEUS 
 

1. DEFINIÇÃO (termo latim “religare”) 
“É um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os 
símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais”(wikipédia). 

 
2. ORIGENS E PROPÓSITOS 

Tem em suas origens a intenção de aplacar divindades temerosas e desconhecidas. A religião é 
resultado de esforços da humanidade para restaurar por conta própria o relacionamento com Deus.  
Busca desvendar a questão da existência do ser humano e seu propósito de existir. As orações religiosas 
são autocentradas nas necessidades pessoais e de realização. Qualquer religião que enfoque a 
aquisição de bens e a satisfação de necessidades pessoais é uma religião pagã (Mt 6:31-34) 
 

3. CONSEQUÊNCIAS E EFEITOS 
Conflitos (ex: cruzadas). Terrorismo e violência (ideologia religiosa extremista: ex. Hamas e Al’Qaeda). 
Perda de esperança (incentivo a criação do humanismo, comunismo). Segregação e separatismo (Lc 
9:38-39); Escraviza e estraga a alegria e a fé verdadeira (Cl 2:8); Mantêm cego e surdo a verdade sobre 
o Reino (Jo 9:39-41; Tt 1:14; Mt 15:14 e 2 Co 4:4); Fecha as portas do Reino. (Mt 23:13 e Lc 11:52); 
 

4. CARACTERÍSTICAS DA RELIGIÃO 

 Tem somente aparência de piedade (2 Tm 3:5). Suborna e mente (Mt 28:12-14) 

 Não conhece a justiça que Deus nos oferece (ver Rm 10:3-4); 

 É centrada no ser humano com suas regras, ritos, costumes e tradições (Mt 15:6-9 e Mc 7:5-9); 

 A religião não satisfaz até o dedicado religioso (ver Jo 3:1-12 e Lc 10:25; 18:18). 
 

5. OS PERIGOS DA RELIGIÃO 
a) A religião defende a coexistência: “Vamos todos conviver bem. Afinal, muitos caminhos levam a 
verdade, e cada caminho é tão valioso quanto qualquer outro”. Acredita que há espaço para todos: toda 
seita, denominação, sistema de crenças e filosofia; considera que conciliar as visões é a coisa mais 
importante. (Veja a verdade em 2 Jo 1:9-11) 
b) O perigo do cristianismo institucionalizado: Apresenta uma forma rígida, regulamentada, ritualística e 
legalista. Priorizam a propagação da religião cristã, em vez de a mensagem e conceitos do Reino de 
Deus. No cristianismo religioso não há unidade, visão comum e é abundante em divisões. 
 

6. O PROPÓSITO DE DEUS NÃO É RELIGIÃO 
A intenção inicial do mandato de Deus a Moises não era estabelecer uma religião, mas uma nação de 
pessoas que amariam, serviriam, e honrariam a Deus (1 Pe 2:9 e Lc 16:16). O desejo de Deus é que 
entremos, vivamos os princípios, desfrutemos e anunciemos o Reino Dele (Rm 1:7; Jo 6:57; 8:51 e 10:9) 
 

7. COMO DEUS APRESENTA A VERDADEIRA RELIGIÃO? (ver Tg 1:27, Dt 14:28-29 e Jr 7:6-7) 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

8. COMO A RELIGIÃO VÊ JESUS? 
Jesus Cristo é a pessoa mais mal entendida; pelos budistas, hindus, islâmicos, ateus, agnósticos e ate 
por um grupo de cristãos. Ele não veio como um homem religioso ou profeta. Alguns cristãos, de modo 
errôneo, identificam Jesus como o fundador de uma religião. (Ver Lc 9:18-20)  
 

9. JESUS VEIO COMO REI E SALVADOR 
a) “Mas vós quem dizeis que eu sou...?” (Lc 9:18-20) _____________________________________ 
b) As profecias anunciaram que o ______ nasceria-viria... (Is 9:6) 
c) Quando Jesus nasceu, os anjos disseram: O______nasceu!. (Lc 2:11) 
d) Os sábios magos perguntaram: “Onde está o recém-nascido _____...? (Mt 2:2) 
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e) Pilatos perguntou: “Você é um ______?” e Jesus respondeu: ____________________ (Jo 18:37) 
10. O REI TROUXE E ANUNCIOU AS BOAS NOVAS DO REINO; E NÃO UMA RELIGIÃO 
a) Trouxe o que Adão perdeu (Mt 4:17 e Lc 9:27); _________________________________ 
b) Declarou e provou que o __________ havia chegado (Lc 10:8-10; 11:20 e 17:20-21); 
c) Pregou a boa nova do ___________ (Lc 4:43); “Para isso que fui _____________” 
d) Orou pelo _____________ (Lc 11:2); “Venha o teu ___________” 
e) Ele é o único acesso ao ____________ de Deus (Jo 14:6 e 1 Tm 2:5). 
f) A prioridade de Jesus está declarada em Mt 6:33 e Lc 18:29: Nada deve estar a frente _________ 

 
11. NOSSA VIDA DEVE SER VIVIDA FORA DA RELIGIÃO; E DENTRO DO REINO DE DEUS 

 Não precisamos de religião; Deus já nos _____ tudo o que necessitamos; (ver Jo 8:32 e 2 Pe 1:3) 

 Jesus nos revela as chaves (princípios) do ____________ (Mt 13:11; 16:19; 18:18; Mc 4:11);  

 O Pai tem prazer em nos dar o ________ (Lc 12:32); 
 

12. DEUS NÃO NOS DESIGNOU PARA PROMOVER UMA RELIGIÃO. 

 Nossa tarefa não é religiosa; é anunciar o ______ de Deus (Mc 16:15; Mt 28:18-20; Lc 9:60; 10:9) 

 Influenciar os que estão no engano da religião para através de Jesus adentrar no _____(2 Pe 3:9); 

 A volta de Jesus está relacionada ao anuncio da mensagem do _______ (Mc 13:10 e Mt 24:14) 
 

SEITAS – CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS 
 

1. POR QUE APRENDER SOBRE SEITAS? 
Resguardar o verdadeiro cristianismo; conhecer a verdade para reconhecer uma fraude; evitar cair no 
erro; ter respostas às aberrações heréticas; ser instrumento de Deus para o resgate da verdade em amor 
 

2. CONCEITOS 
Seitas grupos pseudo-Cristãos, anti-bíblicos ou satânicos, de caráter falso-religioso, que têm 
características próprias não sujeitas às verdades absolutas das escrituras sagradas.   
Seitas pseudo-Cristãs organizações que têm aparência de cristãs, mas de alguma forma negam as 
verdades bíblicas, com seu ensino e ou com sua prática. Ex: testemunha de jeová, mórmons, católicos... 
Seitas anti-bíblicas organizações que não usam a bíblia como base para suas práticas, tais como 
seitas ufológicas, esotéricas, etc. Obs: algumas organizações até tentam usar a bíblia para defender os 
seus ensinos, mas a negam totalmente em suas práticas.  
Seitas satânicas ou ocultistas  organizações que adoram ou cultuam o demônio, de forma clara ou 
encoberta. Ex: igreja de satanás, umbanda. 
Heresias doutrinas que divergem dos verdadeiros ensinos bíblicos, e apesar de terem aparência de 
verdade, não passam de mentiras. Suas origens quase sempre são as distorções nos ensinos da bíblia. 
Falsa religião  Sistemas de crenças que não aceitam ou não conhecem o verdadeiro Jesus. Ex: 
Hinduísmo, Islamismo, Seicho-no-iê, Budismo, Igreja messiânica. 
 
- Em 1978, o americano Jim Jones, foi responsável pela morte de 913 seguidores, na Guiana Francesa, 
todos envenenados após ter anunciado a eles o fim do mundo. Após vasculhar todo o acampamento, não 
foi encontrado um só exemplar da Bíblia. Jones a substituiu por suas próprias palavras. 
- Em 1993, o líder religioso David Koresh, que se intitulava a reencarnação do Senhor Jesus, promoveu 
um verdadeiro inferno no rancho de madeira, onde ficava a seita Branch Bavidian. Seduzindo os 
seguidores com a filosofia de que deveria morrer para depois ressuscitar das cinzas, derramou 
combustível no rancho e ateou fogo, matando 80 pessoas. 
- Em 1997, outra seita denominada Heaven’s Gate (Portão do Céu), que misturava ocultismo com 
fanatismo religioso, levou 40 seguidores ao suicídio. Na ocasião, essas pessoas acreditavam que seriam 
conduzidas para outra dimensão em uma nave que surgiria na cauda do cometa Halley. 

 
3.  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS SEITAS 

Negam a autoridade única da Bíblia: (Livro Mórmon; Evangelho Segundo o Espiritismo- Alan Kardeck) 
Negam a divindade de Jesus: Os espíritas dizem que Jesus é um médium avançado. 
Negam a trindade: Os mórmons dizem que Jesus não teve nascimento virginal, é irmão espiritual de 
Satanás; não foi Deus desde a eternidade. O Islamismo considera Jesus um grande profeta. 
Possuem visão distorcida de Deus: As Testemunhas de Jeová negam a trindade e a absoluta 
divindade de Jesus e que ele ressuscitou como um espírito, na forma invisível. 
Rejeitam a salvação pela graça: O Espiritismo prega a salvação pelas obras. 
Seus ensinos são alterados com frequência: (ex. negros no mormonismo, vacinação nos TJ) 



 

 
Ensinam que a "organização ou denominação" deles é a única a ser salva: Seus líderes são 
autoritários, sua palavra é a final; possuem “fé cega”; “somente nós temos a verdade”. 
Possuem distorções sociológicas: Não se misturam, intolerantes e extremamente legalistas. Podem 
pressionar os que deixam o grupo. Consideram outros grupos como inimigos e ferramentas de satanás. 
Muitas seitas contém sistemas de convicção "não-verificáveis": Ex. Uma nave espacial que vem 
atrás de um cometa, para resgatar os membros. Deus, um extraterrestre ou anjo apareceram ao líder e 
lhe deram uma revelação. A verdade fica inverificável e facilmente manipulada por seus inventores. 
Líder de uma seita é frequentemente carismático; considerado especial por razões variadas: 

 Afirma que recebeu revelação especial de Deus; que foi designado por Deus para uma missão; 

 Afirma ser a encarnação de uma deidade, anjo, ou mensageiro; e que tem habilidades especiais;  

 Está quase sempre acima de repreensão e não pode ser negado nem contradito.  

Perfil geral do membro em potencial de uma seita (alguns ou todos os itens seguintes)  

 Desiludido com estabelecimentos religiosos convencionais; e/ou com toda a sociedade; 

 Intelectualmente confuso em relação a assuntos religiosos e filosóficos; 

 Tem uma necessidade por encorajamento e apoio; emocionalmente carente; 

 Necessidade de uma sensação de propósito, um objetivo na vida; 

 Financeiramente necessitado.  
As seitas encontram uma necessidade e a preenchem. As táticas mais usadas são: 

 Bombardeio de “amor” – demonstração constante de afeto, através de palavras e ações;  

 Às vezes há muito contato físico como abraços, beijos, tapinhas nas costas e toques; 

 Emprestam apoio emocional a alguém em necessidade; 

 Ajuda de vários modos.  A pessoa sente-se em débito e procura de algum modo retribuir; 

 Elogios que fazem a pessoa pensar que é o centro das atenções.  
A seita satisfaz várias necessidades:  

 Psicológica - alguém pode ter uma personalidade fraca, facilmente manipulável.  

 Emocional - a pessoa pode ter sofrido um trauma emocional recente ou no passado  

 Intelectual - o membro tem perguntas que este grupo responde.  

 
4. EM QUE CREMOS (compare ao que as seitas, heresias e falsas religiões creem) 
 Cremos que as Escrituras Sagradas, compostas pelos 39 livros do velho testamento e pelos 27 

livros do novo testamento, são inspiradas por Deus, não sujeitas a falhas e completamente 
confiáveis, sendo o manual único, final e supremo para a vida dos que agradam a Deus.   

 Cremos que há um só Deus, todo-poderoso, criador de tudo, que se revela em três Pessoas 
distintas: Pai, Filho e Espírito santo. 

 Cremos que Jesus Cristo veio a este mundo para resgatar a humanidade, sendo todo Deus e todo 
homem.  Morreu para pagar nossos pecados e ressuscitou três dias depois. Voltou aos céus de 
onde virá para buscar a sua Igreja e julgar os ímpios. 

 Cremos que o Espírito Santo mora nos salvos, e os santifica, ilumina, consola, ensina, dá dons e 
produz frutos espirituais. 

 Cremos que Deus criou o homem para amá-lo, mas o pecado separou o homem de Deus. Sendo 
o amor de Deus persistente, este veio ao mundo em forma de Jesus, o qual morreu na cruz para 
pagar a dívida do homem, ressuscitou provando que tinha o poder sobre a morte e aceita como 
filhos os que fazem dele Senhor de suas vidas. 

 Cremos que a salvação é dada gratuitamente e unicamente pela graça de Deus mediante a fé. A 
salvação não depende de obras, cabendo ao homem crer e entregar a sua vida para Jesus ser o 
Senhor. Após esta entrega, é selado com o Espírito Santo e recebe a salvação eterna. 

 Cremos na imortalidade da alma humana, sendo que após a morte só há dois destinos finais: 
punição eterna no lago de fogo ou salvação eterna com Deus. 

 Cremos que a Igreja cristã é o corpo e a noiva de Cristo, que tem 5 propósitos nesta terra: 
1) evangelizar todas as pessoas de forma clara e apropriada;    2) ensiná-las a tornarem-se como Jesus;        
3) enturmá-las na família de Deus para amar e serem amadas; 4) engrená-las no serviço ministerial;   
5) engrandecer a Deus em louvor e obediência.   
 

TAREFAS:  a) Leitura de 1 Tm 4 e 2 Tm 3            b) escrever no verso da folha: 1 Tm 4:1-2 e 2 Tm 4:3-5               

c) Memorizar “Você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos. E não tenha medo de 

sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deve fazer”. (2 Tm 4:5) 
 
 

 

AVALIAÇÃO  
    Orientações específicas para esta material: 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 Apostilas preenchidas + tarefas: 1,0 

 Atividades extras: 3,0 
 


