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MORMONISMO, TESTEMUNHA DE JEOVÁ E HINDUISMO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Os Mórmons ou a “Igreja dos Santos dos Últimos Dias”, como também são conhecidos, é uma das seitas 
que mais cresce no mundo, especialmente no Brasil. Todo esse crescimento é atribuído ao trabalho 
intenso dos missionários, denominados Elder.  

1. ORIGEM DA SEITA 
Conta-se que Smith, atormentado pela situação religiosa em que encontravam as igrejas, em 1820, recebe 
de Deus uma visão. Segundo Smith, Deus aparece a ele. Nessa visão, Smith pergunta a Deus quais as 
igrejas verdadeiras e em qual ele deveria congregar, então ouviu uma surpreendente resposta: "todas as 
igrejas de sua época estavam desviadas". Em uma segunda visão, em 1823, recebeu a visita de um anjo, 
chamado Moroni, que lhe revelou a existência de um livro escrito em placas de metal. Em 1830, Smith 
inicia na cidade de Eayette (E.U.A.) esta seita. Smith teve 27 esposas e 44 filhos. Em 27 de junho de 
1844, Smith foi morto na prisão de Cartage (E.U.A.), por uma multidão furiosa que invadiu o cárcere onde 
se encontrava cumprindo pena. 

2. LIVROS SAGRADOS DOS MÓRMONS 
O LIVRO MÓRMON - Segundo eles, esse livro foi escrito originalmente em placas de metal por um profeta 
chamado Mórmon (380 d.C) e dado ao seu filho Moroni (anjo), que por sua vez enterrou no monte 
Cumorah (situado em Palmyra, Nova York). Estas placas foram encontradas através de revelação e 
orientação de  Moroni a Smith. Outros livros: “A Pérola de Grande Valor” e “Doutrina e Convênios” 
 
3. FALSOS ENSINOS MÓRMONS 
Nos livros de Smith, Deus é apresentado como um ser de carne e osso, além de afirmar a existência de 
outros deuses. Diferente da Bíblia: Jo 4:24 - “Deus é ________, e importa que os que o adoram o adorem 
em espírito e em verdade”  Dt 6:4 - “Ouve, Israel, o SENHOR nosso Deus é o _______ SENHOR”. 
Livros de Smith afirmam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, mas pelo Deus-Adão, 
contradizendo a Bíblia. Mt 1:18 - “Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, sua mãe, 
desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do _________”. 
Afirmam que todos, após o castigo, serão salvos. A Bíblia afirma que o castigo será eterno, sem a 
possibilidade de salvação Mt 25:46 - “E irão estes para o ______ eterno, mas os justos para a vida eterna”. 
 

a)  Batismo pelos mortos 
Batismo pelos mortos ou batismo por procuração: é o ato de alguém ser batizado em lugar de uma pessoa 
que já morreu, com objetivo de salvar o falecido. Os mórmons usam um texto fora do contexto para 
justificar este procedimento em 1Co 15:29 – “Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam 
pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles?” Paulo faz um 
questionamento, como um argumento em favor da ressurreição e não uma doutrina, porém, usar um texto 
fora do contexto é heresia.  A Bíblia de forma clara revela: Após a morte resta o juízo, não há subterfúgio 
(Hb 9:27) “E, como aos homens está ordenado morrerem __________, vindo depois disso o juízo”. 
 

b)  Casamento para a eternidade 
Segundo a Doutrina Mórmon, na viuvez, não se pode casar novamente, para ter um novo encontro com o 
cônjuge nos Céus e desfrutar de um casamento eterno. Afirmam que os casais ao reencontrarem na 
eternidade, transformam-se em deuses.  Jesus ensina que o casamento existe só nesta vida (Lc 20:27-
36). Então não é verdade que o casamento, mesmo os realizados no templo mórmon, serão eternos e 
tampouco a afirmação que seremos deuses. A Palavra de Deus afirma: (Mt 22:30) “Porque na ressurreição 
nem casam nem são dados em casamento; mas serão como os ________ de Deus no céu”. 
 
4. CONTRADIÇÕES CIENTÍFICAS: 
Em I Nefi 4:9 e 16:18, aparece uma espada de aço. Refutação: A ciência nos diz que nessa época ainda 
não existia o aço, mas somente o bronze. Em I Nefi 16:10,28 e 18:12, no Livro de Mórmon, aparece uma 
bússola: Refutação: A Bússola ainda não existia no ano 589 a.C. Seu uso como instrumento de orientação 
só é comprovado no século XII. Por volta de 1300 se registraram as primeiras referências a seu uso entre 
os árabes e na Europa. 
O Livro de Mórmon afirma que os índios americanos são descendentes dos Lamanitas que por sua vez 
vieram dos semitas hebreus.  Refutação: Os antropólogos têm provado que os índios americanos não tem 
nada a ver com descendência semita, são mongolóides. 
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5. OUTRAS CONTRADIÇÕES COM A BÍBLIA 
O livro de Alma no capítulo 7 versos 9 e10, fala claramente que Jesus nasceria em Jerusalém. Provando 
ser assim um relato falso. Refutação: A Bíblia por outro lado afirma que seu nascimento aconteceria em 
Belém para que se cumprisse a profecia. [Miquéias 5:2 com (Mt. 2:1] “E tu, Belém Efrata, posto que 
pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os 
tempos antigos, desde os dias da eternidade”. 
Em Helaman 14:20, durante a crucificação de Jesus, é dito que as trevas por sobre a terra duraram 3 dias 
- Refutação: A Bíblia por sua vez assevera que isto durou apenas 3 horas, desmentindo assim o Livro de 
Mórmon (Mt 27:45) (Mc 15:33) “E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona”. 
Dizem os mórmons: “O Pai e o Filho não habita no coração do homem”. Refutação: Assim diz o Senhor: “e 
meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele _________.” (Jo 14:23 e Ef. 3:17) 
DEUS é um homem exaltado, dizem os mórmons: “Deus é um homem glorificado e perfeito, um 
personagem de carne e ossos” (Doutrina e Convênios, 130:22) Refutação Bíblia: Assim diz o Senhor: 
“Deus é Espírito” (Jo 4:24) e “não é homem para que minta” (Nm 23:19); “um espírito não tem carne e 
ossos , como vedes que eu tenho” (Lc. 24:39). 
Segundo os mórmons seriam vários deuses: “...os deuses organizaram e formaram os céus e a terra.” 
(Livro de Abraão 4:1) Refutação Bíblica: “Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos 
exércitos: _____ sou o primeiro, e eu sou o ________, e fora de mim não há Deus.” (Is 44:6; 45:21) 
 
6. ALGUMAS FALSAS PROFECIAS MÓRMONS 
Brigham Young, ” os únicos homens que se tornam Deuses, até mesmo os Filhos de Deus, são os que 
praticam poligamia “. —Diário de Discursos, vol. 11, pág. 269, (19 de agosto de 1866) 
Brigham Young – Para o Congresso exigir a renúncia da poligamia é pedir a renúncia da fé. Estrela 
milenária, vol. 27, pág. 675-676. HEBER C. Kimball – A pluralidade de esposas é uma lei estabelecida por 
Deus para sempre. Estrela milenária, vol. 28, pág. 190, 
Brigham Young – A marca de Caim é um nariz chato e pele preta. - Diário de Discursos, vl 7,pg 290, 1859) 
Brigham Young – A maldição permanecerá nos negros de forma que eles nunca poderão celebrar o 
sacerdócio mórmon - Diário de Discursos, vol. 7, pág. 291, (9 de outubro de 1859) 
Joseph Smith – Profetizou que Jesus iria voltar em 56 anos; Lua teria habitantes de 1,83m de altura com o 
mesmo tipo de roupa; Jesus era apenas irmão mais velho da humanidade. Livro Historia da Igreja, pg 186. 

7. CONCLUSÃO 
            A visão de Joseph Smith contradiz os ensinos das Escrituras Sagradas que condena outro 
evangelho, mesmo sendo dado por um anjo (Gl 1.8) “Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos 
pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema”.   
 
TAREFA - Escreva 
1 Co 3:11 _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

AS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ 
 

Relembrando algumas das principais características das seitas 
a. Negam a autoridade única da Bíblia 
b. Negam a divindade de Jesus 
c. Negam a trindade 
d. Rejeitam a salvação pela graça mediante a fé em Cristo 
e. Seus ensinos são alterados com freqüência 
f. Ensinam que a "organização ou "denominação" deles é a única a ser salva 
g. Os líderes são autoritários 
h. Extremamente legalistas 
i. Consideram os outros grupos como inimigos e ferramentas de satanás. 
j. Muitas seitas contém sistemas de convicção "não-verificáveis".  

 
1. FUNDADOR DA SEITA TESTEMUNHAS DE JEOVÁ 

 
No ano de 1884, Charles Taze Russell, funda a seita nos Estados Unidos, inicialmente com o nome de 
“Torre de Vigia”. Deixou o cristianismo (Igreja Presbiteriana) para interessar-se por religiões orientais e a 
piramidologia, e depois uniu-se aos Adventistas do Sétimo Dia. Após a morte de Russell em 1916. O 
movimento passou a ser dirigido pelo juiz Rutherford que constituiu uma mansão em São Diego para 
quando ressuscitassem Noé, Isaac, Davi, Gideão e Josué. Russell foi um homem de mau procedimento.  
Casou-se em 1879. Por várias vezes foi levado ao tribunal por sua própria esposa, em face de maus tratos 



que sofria dele. Não podendo ela suportá-lo mais, abandonou-o em 1887, dele divorciando-se em 1913. 
Viu-se muitas vezes em apuros com a justiça devido a escândalos financeiros. Atualmente há 4.5 milhões 
de Testemunhas em mais de 100 países. 
 
2. POR QUE AS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ SÃO UMA SEITA? 
 

Eles têm ensinado aos seus membros que somente eles têm a verdade, e essas verdades são 
esclarecidas através de seus escritos. Ensinava que todas as Igrejas organizadas (menos as 
Testemunhas de Jeová) eram do diabo.  
 

1. Falha de caráter dos líderes 
Não pode ser considerada séria uma instituição religiosa onde os seus líderes tem desvios de caráter 
graves. Tanto Russel como Rutherford, líderes da igreja foram levados aos tribunais devido aos 
escândalos financeiros. 
  

2. A Bíblia não é suficiente como Palavra de Deus 
Crêem que para compreender o sentido correto têm de interpretá-la segundo os escritos de Russel e de 
Rutherford. Na prática estes substituem a Bíblia. Com respeito aos seus livros: "Estudos das Escrituras", 
Russel disse: "São praticamente a própria Bíblia". Advertiu do perigo de ler só a Bíblia, sem seus livros. 
Aquele que o fizesse, embora familiarizado com os Estudos das Escrituras, dentro de dois anos, "voltaria à 
obscuridade". Por outro lado, o que não lê a Bíblia, porém lê os escritos de Russel, terá a luz. Veja o que 
Jesus diz: Jo 5:39; Mt 22:29; Sl 119:107,130. 
 

3. Nega a Trindade  
Dizem que a Doutrina da Trindade não pode existir porque não existe tal expressão na Bíblia. E que esta 
doutrina foi criada por influência do paganismo egípcio e babilônico e inspirada pelo diabo. A Bíblia está 
repleta de textos que comprovam esta doutrina. Na criação  Gn 1:26; Gn 1:1; Jo 1:3; Jó 33:4. Na confusão 
das línguas em Babel, Gn 11:7. No batismo de Jesus no Jordão, Mt 3:16,17. Na distribuição dos dons, 1 
Co 12:4-6. Na grande comissão de Jesus, Mt 28:19.  
 

4. Nega que o Espírito Santo Seja Deus e que Ele seja uma pessoa 
Acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa e divina, sem vontade própria e sem personalidade. A 
Bíblia mostra claramente o contrário: O Espírito Santo: Fala - At 8:29; 13.2;  Intercede – Rm 8:26,27; Fica 
triste – Ef 4:30; Dá ordens – At 16:6,7; 13:2; Tem vontade própria - 1 Co 12:11; Ama – Rm 15:30; Convida 
– Ap 22:17; Ensina – Jo 14:26; Guia - Rm 8:14; Convence – Jo 16:7,8; Testifica – Rm 8:16 e Jo 15:26  
  

5. Nega que Jesus Cristo seja Deus e que salva.  
Afirmam que é um ser criado como são os anjos e o homem. Argumentam ainda que o arcanjo Miguel é 
Jesus. A Bíblia é clara quando ensina que Cristo é Deus. Jo 1:1,3; 10:30,33,38; 20:28; Hb 1:2,3; 1 Jo 5:2; Ro 9.5; Ap 3:14. 
 

6. Alega que Cristo voltou em 1914  
Segundo o ensino de Russel, Cristo voltaria a Terra em 1914, e começaria o seu governo de paz. Vendo 
fracassada a sua previsão quanto à segunda vinda de Cristo, Russell arquitetou uma alteração falsa à sua 
falsa teoria: “a data era correta, porém equivoquei-me quanto à forma, não terá caráter material e visível, 
como havia anunciado, mas será espiritual e invisível.” 
 

7. Não existe inferno  
Dizem que os maus serão aniquilados e que não há inferno. Este tipo de ensino é atraente para o coração 
humano que quer andar em seus próprios caminhos sem ter responsabilidades com Deus. Em Mt 25:41-
46, Jesus representa o castigo dos maus como coisa tão eterna quanto ao gozo dos salvos. Veja ainda: Mt 
3:12; Ap 14:10-11; Ap 20:10. Notamos que depois do milênio o diabo será lançado no lago de fogo onde já 
se encontram a besta e o falso profeta, que foram lançados ali no princípio do milênio (Ap 19:20). 
 

8. Erros de Tradução da Bíblia 
 A Tradução Novo Mundo (TNM) está adulterada e adequada às suas doutrinas: Veja alguns exemplos: 
Em Gn 1:2, a tradução correta é: "... E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas". A TNM diz: 
"...E a Força Ativa de Deus..." . Em Mt 28:17, o verbo "adorar" foi adulterado por "prestar homenagem. Em 
Jo 1:1 a TNM traduz "...E a Palavra era um deus...". Usa letra minúscula, querendo diminuir Jesus Cristo, 
colocando-o como um deus qualquer.  
 
Proibições 
Podem mudar com o tempo, mas estas são algumas das proibições da seita: 

 Não se deve cantar nada que enaltece a pátria, a bandeira ou qualquer outra coisa; 
 É proibido manifestar a alegria cantando, nem mencionar a Deus; 
 Não se deve ler livros de ficção, nem livros mundanos, nem imprensa mundana; 

 



 Não se deve ouvir radio ou ver televisão, ao menos é aconselhável não fazê-lo; 
 Nem no Natal nem no aniversário deve se ter presentes; 
 As mulheres não devem usar calças. Os homens nem bigode, nem barba, nem cabelo comprido; 
 Não se deve celebrar aniversários; natal e aniversário de bodas; 
 Não se pode acompanhar o casamento de um familiar que não seja TJ; 
 Não se pode ser esportistas porque cria nacionalismo; 
 Não se pode caçar ou pescar por esporte; 
 Não participar nem apoiar as Olimpíadas porque são adoração pagã; 
 Não se podem organizar festas sociais com amigos e menos ainda com os não TJ; 
 Não se deve dar esmola aos mendigos; 
 Não se deve jogar xadrez; 
 Não se deve vestir luto; 
 Não se deve deixar fazer transfusões de sangue, nem soro, antes deixar-se morrer; 
 Não se deve ir a hospitais religiosos para se curar; 
 É obrigatório ensinar a Bíblia aos filhos mesmo que seja preciso fazê-lo com o açoite na mão; 
 É obrigatória a assistência às reuniões das TJ, sob pena de ser castigado; 
 Há que batizar-se como testemunha, de outra forma não há a possibilidade de salvação; 
 Não se pode servir em nenhum exército. 

Conclusão  
 
As Testemunhas de Jeová deturpam os pontos principais da fé cristã. Adulteraram a tradução da Bíblia; 
negam a Trindade, negam a divindade de Jesus, não creem no Espírito Santo como Deus, negam que 
Jesus ressuscitou corporalmente, não acreditam no tormento eterno e só aceitam a interpretação da Bíblia 
segundo os escritos de Russel. Para eles Cristo já voltou espiritualmente desde 1914 e já estão vivendo o 
milênio.  
 

Esta seita tem procurado recrutar seus adeptos dentro das igrejas cristãs. Costumam visitar as residências 
e oferecerem estudos usando suas revistas Sentinela e Despertai. Não os recebam em casa. 
 

“De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em 
corpo...Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus; quem 
permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, 
não o recebam em casa nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras 
malignas.” 2 Jo 1:7-11 
 
 

TAREFA: Escreva 
 

Hebreus 9:27 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

HINDUISMO 

Uma das maiores religiões do mundo, como também uma das mais antigas, começando entre 1.500 a 
2.000 a.C. Segundo a história o Hinduísmo não possui um fundador. Diz a tradição que os rituais surgiram 
com os primeiros árias, povo de origem indo-europeia (os mesmos que desenvolveram a cultura grega). 

Doutrinas e respostas bíblicas 

1. DEUS 
Hinduístas – são politeístas (sistema religioso que adora vários deuses) – (mais de 300 mil deuses) e 
panteístas (afirma que tudo é Deus e Deus é tudo) 
Bíblia – “Porque está escrito, ao Senhor Teu Deus adorarás, e só a ____ servirás” (Mt 4:10; Is 64:4 e 1 Tm 2:5) 

 
2. JESUS 

Hinduístas – Dizem que Jesus Cristo é um mestre, um guru, o avatar (uma encarnação de Vishnu). Ele é 
um filho de Deus assim como são os outros. Sua morte não expia pecados e não ressuscitou dentre os 
mortos. 
Bíblia – Todo Poderoso, Filho unigênito do Deus vivo, ressuscitado dentre os mortos (Ap 1:8; Jo 3:16 e Mt 18:6-7) 

 
3. TRINDADE 

Hinduístas – Shiva é um “deus” (Deva); chamado de “O Destruidor” (ou o “Transformador”); participa da  
 



trimúrti (a trindade hindu) juntamente com Brama (Brahma), “o criador”, e Vixnu (Vishnu), “O Preservador”. 
 
Bíblia – Pai, Filho e o Espírito Santo (Mt 3:16-17; 29:19) 
 

4. BIBLIA / ESCRITURAS 
Hinduístas – Estão fundamentados em vários escritos, mas os principais são as Vedas. 
Bíblia – Outra Escritura Sagrada é anátema (Gl 1:8) 

 
5. O SISTEMA DE CASTAS  

Hinduístas - Segundo a tradição, brahma teve quatro filhos que deram origem às quatro castas: brâmanes 
(os que saíram da boca de brahma) são a mais elevada; os xátrias (os que saíram dos braços de brahma) 
são os guerreiros; os vaicias (os que saíram das pernas de brahma) são os camponeses e comerciantes; 
os sudras (aqueles que saíram dos pés de brahma) são os servos e escravos; os párias, a quinta 
categoria, nem são considerados uma casta; são pessoas que ou cometeram “crimes” e desobedeceram 
às leis sagradas ou tiveram ascendentes “acusados” disso; portanto, filho de pária, pária é; socialmente 
são considerados um “nada”; a eles,  em tese, é proibido viver nas cidades e até mesmo ler qualquer um 
dos livros sagrados;  em alguns pontos da Índia, essa determinação tem sido rejeitada mesmo por 
membros de castas mais elevadas.  
Bíblia – Todo tipo de discriminação é abominável, todos são iguais perante a ______ (At 10:34 e Tg 2:9) 
 

6. SALVAÇÃO  
Hinduístas – Libertação do ciclo de reencarnação; recebida através de ioga e meditação. Podem-se ter 
muitas vidas. A salvação final é uma união com brama. Acreditam também na lei do karma, onde o 
individuo reencarna várias vezes até chegar à libertação (salvação).  
Bíblia – Salvação e purificação só em Cristo, depois da morte segue-se o _______, ou seja, temos apenas 
uma vida.  (At- 4:12 ; 1 Jo- 1:7 e Hb-9:27).  

 
7. MORTE  

Hinduístas- A reencarnação a um estado melhor (carma bom) se a pessoa se portou bem; e, se então se 
portou mal, pode voltar a nascer e pagar por seus pecados passados sofrendo (carma mau). 
Bíblia- Depois da morte segue-se o juízo, não existe reencarnação (Hb 9:27 e Jó 7:9). 

 

TAREFA: Escreva 
 
João 14:23 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO  

- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 

  Orientações específicas para esta material: 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 Apostilas preenchidas + tarefas: 1,0 

 Atividades extras: 3,0 
 

  

  

  

  


