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BUDISMO / SEICHO-NO-IE / IGREJA MESSIÂNICA / MAÇONARIA 

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

BUDISMO 
 

Sistema religioso e filosófico fundado pelo príncipe hindu Sidarta Gautama (563-483 a.C.), ou Buda, por 
volta do século VI. Aos 29 anos, resolveu sair de casa, chocado com o sofrimento humano e com os 
ensinos do Hinduísmo, onde não encontrava as respostas que procurava. Depois de sete dias de 
meditação sentado debaixo de uma figueira, diz ele ter recebido uma revelação. Ao relatar sua experiência 
o denominaram de Buda (iluminado) e assim passou a pregar sua doutrina pela Índia. Prática de Fé do 
Budismo consiste no ensinamento de como superar o sofrimento e atingir o nirvana (estado total de paz e 
plenitude) por meio da disciplina mental e de uma forma correta de vida. Também crêem na lei do carma, 
segundo a qual, as ações de uma pessoa determinam sua condição na vida futura (reencarnação). 
 
Os ensinos budistas e a Bíblia 
 
- Panteísmo - “Sistema filosófico que identifica Deus com o mundo”. Não crêem em um Deus pessoal, 
Criador, que se comunica com sua obra, antes, pregam que o homem deve procurar o deus interior 
através do cumprimento dos princípios estabelecidos por Buda. A Palavra do Senhor nos declara que 
Deus é pessoal e que se comunica com o homem e que é Soberano: "Assim diz o Senhor, o rei de Israel, o 
seu redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último; além de mim não há Deus.” (Is 
44:6) 
 
- Reencarnação - O Budismo prega que não há vida eterna como nos ensina a Bíblia. Os ensinamentos 
de Buda instruem e homem a crer no reencarnacionismo, porém, a Palavra de Deus nos adverte quanto ao 
que ocorrerá ao homem a após sua morte e que este vive uma única vez: “Ao homem está destinado 
morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo.” (Hb 9:27) 
 
- Carma - É ensinado como uma lei de causa e efeito, se a pessoa pratica boas obras será recompensado 
nessa vida ou reencarnando em uma vida melhor, se a pessoa faz más obras poderá reencarnar em uma 
vida dolorosa ou ainda como um animal.  
De acordo com a palavra de Deus nós devemos praticar o bem, mas nunca para salvação: 
 
“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por 
obras., para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para 
fazermos boas obras., as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.” (Ef 2:8-10). 
“Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar...” (Ef 6:8) 

SEICHO-NO-IE 
                                                                                                                                                                 A 
seita Seicho-No-Ie tem como líder fundador o japonês Masaharu Taniguchi, nascido em 1893. Na sua 
mocidade, Taniguchi buscava em igrejas e templos budistas as respostas para os problemas da dor, 
sofrimento e morte. Em 1919, Taniguchi diz ter recebido uma revelação na qual ouviu uma voz que dizia: 
"A matéria não existe. A carne não existe. O sofrimento não existe. O homem não é carne. O homem é 
filho de Deus, é espírito, é perfeito, é isento de pecado, é imortal. Deus está dentro de você. O ambiente e 
as circunstâncias estão dentro de você. Mude sua mente e a vida mudará". 
 
Crenças falsas e a Bíblia: 
 
Sobre o mal - Para eles o mal não existe, é pura ilusão da mente humana.                                                                                            
“Sejam sóbrios e vigiem O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a 
quem possa devorar.” 1 Pe 5:8 
 
Sobre o pecado  - alegam que o pecado não existe 
“Pois o salário do pecado é a morte., mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso 
Senhor”. Rm 6:23                                                                                                                                                  
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Sobre o homem - Para eles todos são filhos de Deus.   
“Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de 
Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de 
algum homem, mas nasceram de Deus”. Jo 1:12-13 
 
Sobre Deus - Para eles Deus está dentro de cada pessoa. Não crêem em um Deus pessoal. Para a Bíblia 
Deus é um ser pessoal, onipotente, onipresente e onisciente, sem jamais ser comparado à criatura.                                                                                                          
 
Sobre Jesus - Tanigushi é mais reverenciado na Seicho-No-Ie que Jesus.   
  

IGREJA MESSIÂNICA 
 

O fundador da seita foi Mokiti Okada, hoje chamado por seus adeptos pelo nome religioso de Meishu-
Sama (senhor da luz). Nasceu em 1882, na cidade de Tóquio, Japão, e faleceu em 1955. Okada era 
adepto do budismo antes de fundar sua própria religião. Em 1935, instituiu a Igreja Messiânica Mundial 
com o objetivo de estabelecer o paraíso aqui na Terra. No Brasil, seu início se deu em 1955.  Os adeptos 
não precisam mudar seus hábitos, costumes, vícios e modo de vida. É o tipo de igreja onde nada é 
proibido. “É proibido proibir.” 
 
Crenças falsas e a Bíblia: 
 
Meishu-Sama é o mediador - A Bíblia ensina que Jesus é o mediador - 1 Tm 2:5.                                                                                                                              
 
Deus é uma “energia fluída” - Um termo ocultista das religiões orientais associado ao espiritismo. Essa 
energia penetra nas pessoas levando-as ao melhoramento gradual.  Deus habita em seus filhos mediante 
a salvação recebida em Cristo Jesus através do Espírito Santo e produz frutos - Ef 1:13 e Gl 5:22,23.     
 
A Igreja Messiânica se diz suficiente - Suficiente em si mesma para transformar a humanidade sem 
Jesus, inclusive para estabelecer aqui o “Paraíso de Deus”. Fp 2:9-11 - Por isso Deus o exaltou à mais alta 
posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, 
no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de 
Deus Pai. 
 
Purificação pelo “Johrei” - Trata-se de um ritual sem qualquer base bíblica. Uma “luz divina” penetra as 
pessoas e produz cura interior, através de Meishu-Sama. Jo 8:12 – Jesus é a Luz do mundo. 2 Co 11:14 - 
Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 
 
Sobre Jesus e a salvação - Esta seita ensina que o homem é justificado pelo sofrimento.                                                           
Rm 5:1 “Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo”.  
 

MAÇONARIA 
 

1. A maçonaria diz que ao aderir a sua sociedade; a pessoa sai das trevas para a luz. 
É Jesus quem nos chama e nos transfere das trevas para Sua Maravilhosa Luz. (1 Pe 2:9) 
 

2. A maçonaria diz que está em busca da verdade (social, politica, espiritual...) 
Certamente quem está em Cristo já encontrou a Verdade; e Ela já o libertou (Jo 8:32) 

 
3. A maçonaria se intitula como uma sociedade fraterna, e que não é uma religião ou seita.  

Então por que há nos templos maçônicos: altares, orações, incenso e rituais simbólicos? 
 

4. A maçonaria consiste de alguns mistérios e segredos que não podem ser revelados.  
Se os mistérios e os segredos da maçonaria são bons, por que não podem ser divulgados para o 
benefício de todos? Ou se os segredos são maus, por que os conservam? 

 
5. A maçonaria realiza rituais simbólicos que não são abertos a quem não é maçom. 

A Igreja de Cristo realiza cerimônias abertas a comunidade como: culto, batismo, ceia... 
 

6. A maçonaria afirma que ela torna uma pessoa melhor. 
Se a pessoa que é um cristão e têm a Palavra que a transforma e a sustenta; por que ela 
necessitaria da maçonaria para torná-la um ser melhor?  

 



7. A maçonaria abraça todas as religiões (ecumenismo) dos mistérios antigos e atuais; e até quem 
professa a Lúcifer pode fazer parte de seu grupo. 
Jesus não veio para conciliar visões, mas para assumir o comando e transformar. Em Seu Governo 
existe apenas uma visão, um desejo, um padrão, um sistema de crenças e valores, um código de 
moral e ética, e apenas uma cultura; a cultura do Reino de Deus. 

 
ANALISANDO ALGUMAS DOUTRINAS MAÇÔNICAS A LUZ DA BÍBLIA 

 
1) BÍBLIA 

Crença maçônica  
Consideram apenas um livro sagrado entre outros livros [exotéricos, Alcorão, Talmud, etc.]; e não 
necessariamente inspirado por Deus. 
O que a Bíblia ensina 
A Bíblia é única no sentido de autoridade divina, inspiração e revelação da vontade de Deus para a 
humanidade. (Ler 2 Tm 3:15,16 / Jo 5:39 e 17:17 / Lc 24:27, 44)  
 

2) DEUS 
Crença maçônica  
Conhecido como “Grande Arquiteto do Universo” (G.A.D.U), não é visto como um Ser pessoal e absoluto. 
Segundo Albert Pike (33º): “O Deus de noventa e cinco por cento do mundo cristão é apenas Baal, 
Moloque, Zeus. (A.Pike - Morals and Dogma, p. 295). 
O que a Bíblia ensina 
Deus é um ser pessoal, separado da criação, zeloso e que não admite que Seu nome seja confundido com 
o de outra divindade Alguém que se relaciona com o ser humano desde o ventre materno, de quem não se 
pode esconder.    (Ler Gn 1:26, 27; Êx 20:4- 6; Is 43:10, 11 e 45:12 / At 4:12 /  Ap 14:6, 7) 

 
3) JESUS 

Crença maçônica  
Considerado não mais que um mestre moral como Buda, Maomé, (etc). Para a maçonaria, Jesus não é 
Deus. Não se deve orar em nome de Jesus dentro do templo maçônico.  (J. Scott Horrell, Maçonaria e Fé 
Cristã SP. Mundo Cristão, 1995) 
O que a Bíblia ensina 
Jesus é Deus (encarnado) no mais pleno sentido da Palavra, e que difere do Pai apenas funcionalmente, 
jamais essencialmente. (Ler Is 9:6 / Cl 2:9 /Jo 1:1-5; 14:13, 28 e 15:16 / 1Tm 2:5) 

4) SALVAÇÃO 
Crença maçônica  
O homem não é visto como um grande pecador necessitado da graça de Cristo, “mas apenas como 
imperfeito e não iluminado”. Os conceitos “pecado” e “arrependimento” não fazem parte dos dicionários 
maçônicos. Além disso, é ensinado aos aprendizes que o homem pode por si mesmo desenvolver seu 
próprio conceito de Deus e, assim, alcançar a salvação, pelos seus esforços. 
O que a Bíblia ensina 
Mesmo o ser humano sendo o melhor da criação de Deus, por causa do pecado corrompeu totalmente sua 
natureza. Por isso, necessita de Alguém Superior para ser salvo, sendo Jesus Cristo o único caminho para 
a salvação eterna; e que é um dom, não podendo ser conquistada pelas nossas obras; é necessário, além 
da fé em Cristo a confissão e o arrependimento dos pecados. (Rm 3; Is 59:2 / At 4:12; Jo 3:36; 14:6 / Ef 
2:8,9 /  At 2:37, 38) 
 

5) ÉTICA 
Crença maçônica  
Selecionam homens bem-sucedidos da sociedade para fazerem parte da confraria. Segundo próprios 
autores maçons, os membros da maçonaria são iludidos muitas vezes: “[...] O iniciado é deliberadamente 
enganado por interpretações falsas. A intenção não é que ele as entenda, mas, sim, que pense que as 
compreende”. A Enciclopédia Maçônica diz: “A obrigação de todo maçom é obedecer ao mandato do 
mestre” (Obs.: não Cristo e sim, o mestre da loja maçônica). 
O que a Bíblia ensina 
Todos são iguais para Deus e não se deve supervalorizar os mais abastados em detrimento dos menos 
favorecidos. Não existe qualquer ocultamento da parte de Deus daquilo que é importante para nossa 
salvação eterna. Ele faz tudo “às claras”. Deus exige obediência irrestrita e exclusiva a Jesus (Am 3:7 / Tg 
2:2-5 / Jo 14:15 / 1Jo 2:3 / At 5:29).  

 



6) JURAMENTOS 
Crença maçônica  
Feitos pelos iniciados antes de terem qualquer ideia sobre os novos segredos que aprenderão. Tais 
juramentos são incisivos e contêm palavras como: “Eu [...] juro e prometo, de minha livre vontade, pela 
minha honra e pela minha fé, em presença do Supremo Arquiteto do Universo, que é Deus, e perante esta 
assembleia de maçons, solene e sinceramente, nunca revelar qualquer dos mistérios da maçonaria que 
me vão ser confiados [...] Se violar este juramento seja-me arrancada a língua [...]” (Ritual e Instruções do 
Aprendiz-Maçom do Rito Escocês Antigo e Aceito [Grande Oriente de SP, 1984]. Cf. Aslan, Ritual do 
Aprendiz Maçom, p. 94-98. 
O que a Bíblia ensina 
O princípio divino é de transparência e revelação (ver Am 3:7). E Jesus não recomenda que juremos.  (Ler 
Mt 5:34-37 e Tg 5:12). 

 
ATIVIDADE EXTRA (1,0 ponto) Pesquise nas apostilas e anote de forma resumida uma heresia de 
cada uma das seitas / religiões abaixo; com sua devida refutação bíblica: 

 

 CRENÇA ANTI-BÍBLICA / HERESIAS O QUE A BÍBLIA ENSINA – REFUTAÇÃO 

CATOLICISMO  
 
 
 
 

 
 

ESPIRITISMO  
 
 
 
 

 
 

ISLAMISMO  
 
 
 
 

 
 

MORMONISMO  
 
 
 
 

 
 

TESTEMUNHA 
JEOVÁ 

 
 
 
 
 

 
 

HINDUISMO  
 
 
 
 

 
 

BUDISMO  
 
 
 
 

 
 

SEICHO-NO-IE  
 
 
 
 

 
 



IGREJA 
MESSIÂNICA 

 
 
 
 
 

 
 

MAÇONARIA  
 
 
 
 

 
 

 

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 
 

  

  

  

  


