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RESPOSTAS APOLOGÉTICAS NO NOVO TESTAMENTO
INTRODUÇÃO
“Se não houvesse seitas, pelas quais o Diabo nos despertasse, tornar-nos-íamos demasiadamente preguiçosos e dormiríamos roncando para a morte. A fé e a Palavra de Deus seriam
obscurecidas e rejeitadas em nosso meio. Agora, essas seitas são para nós como esmeril para
nos polir; elas nos amolam e estão lustrando nossa fé e nossa doutrina, para se tornarem limpas
como um espelho brilhante. Também chegamos a conhecer Satanás e seus pensamentos e
seremos hábeis em combatê-lo. Assim a palavra de Deus torna-se mais conhecida” – Martinho
Lutero, citado pelo Pr. J. K. Van Baalen no livro “O Caos das Seitas”, p. 282.
“Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas,
interiormente, são lobos devoradores” (Mt. 7.15).

MATEUS 16.16-18 – ESTA PASSAGEM DÁ SUPORTE À INFALIBILIDADE PAPAL?
Os católicos utilizam a declaração de Jesus a Pedro "sobre esta pedra edificarei a minha igreja",
para sustentar sua doutrina da infalibilidade papal. Dizem que Jesus está dando a Pedro a
autoridade suprema como cabeça da Igreja.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Quando corretamente entendido, esse texto está longe de dar
suporte ao dogma da infalibilidade papal. A afirmação de Jesus é uma interpretação veraz do
Salmo 118.22. Cristo não estava se referindo a Pedro quando falou sobre "esta pedra" como
sendo o alicerce da Igreja, porque:
1. A passagem refere-se a Pedro como segunda pessoa ("tu"), mas "esta pedra" refere-se à
terceira pessoa.
2. "Pedro" (petros) é um termo masculino singular, e "rocha" (petrá) é um termo feminino
singular, daí não se referem à mesma pessoa. Mesmo que Jesus tivesse pronunciado essas
palavras em aramaico (que não distingue gênero), o original grego inspirado faz tais distinções.
3. A mesma autoridade que Jesus deu a Pedro em Mateus 16.18 foi dada a todos os apóstolos
em Mateus 18.18.
4. Nenhum comentarista católico confere a Pedro a primazia em relação ao maligno,
simplesmente porque ele foi repreendido por Jesus de modo ímpar poucos versos adiante (Mt.
16.23). Por que então deveriam dar a primazia da autoridade a Pedro, uma vez que Jesus o
colocou à parte em resposta à sua afirmação? Jesus respondeu a Pedro porque foi ele o único
que falou representando o grupo.
5. Algumas autoridades da Igreja podem ser citadas reconhecendo que Pedro não é a pessoa a
quem o texto se refere. Dentre elas se incluem João Crisóstomo e Santo Agostinho. Este último
escreveu: "Sobre essa rocha, portanto, disse Ele, a qual tu confessaste, edificarei a minha igreja.
Porque a rocha (petra) é Cristo; e neste fundamento o próprio Pedro foi edificado".
Mesmo que Pedro fosse a rocha à qual Cristo se referiu, como creem até mesmo alguns
estudiosos não católicos, ele não era a única pedra no alicerce da Igreja. Conforme observado
acima, Jesus deu a todos os apóstolos o mesmo poder (chaves para "ligar" e "desligar") que Ele
deu a Pedro (Mt. 18.18). Essas eram frases utilizadas pelos rabinos de maneira comum,
empregadas com o significado de "proibir" e "permitir". Essas “chaves" não representavam
qualquer poder misterioso conferido exclusivamente a Pedro, mas o poder garantido por Cristo
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para a sua Igreja, pela qual, quando se proclama o Evangelho, pode-se proclamar a todo aquele
que crê o perdão de Deus pelos pecados praticados.
Além do mais, as Escrituras afirmam, no tocante à edificação da Igreja: "Edificados sobre o
fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina"
(Ef. 2.20). Dois pontos ficam claros a partir dessa afirmação: primeiro, todos os apóstolos, e não
apenas Pedro, formam o alicerce da Igreja; segundo, o único a quem foi dado um lugar de
eminência exclusiva foi Cristo, a pedra angular.Verdadeiramente, o próprio Pedro se referiu a
Cristo como a "pedra de esquina" da Igreja (IPe. 2.7), e aos demais crentes como "pedras vivas"
(v. 5) na superestrutura da Igreja. Não existe qualquer indicação de que a Pedro tenha sido
dado um lugar especial de proeminência no alicerce eclesiástico, acima dos demais apóstolos e
abaixo de Cristo. Ele é apenas uma das "pedras", juntamente com os outros onze apóstolos (Ef.
2.20).
O papel de Pedro no Novo Testamento não justifica o apelo católico de que a ele tenha sido
conferida uma autoridade única dentre os apóstolos. Enquanto Pedro foi o pregador do sermão
inicial no dia de Pentecostes, seu papel ao longo do livro de Atos dos Apóstolos dificilmente é o
de apóstolo-chefe, mas sim o de um dos "mais excelentes apóstolos" (IICo. 12.11). Por
inspiração de Deus, o apóstolo Paulo revelou que nenhum dos outros apóstolos foi a ele
superior, quando afirmou: "Visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda
que nada sou" (IICo. 12.11).
Nenhuma pessoa que lê cuidadosamente a Epístola aos Gálatas passa a ter a impressão de que
qualquer outro apóstolo seja superior ao apóstolo Paulo. Ele alegou ter recebido suas
revelações independentemente dos outros apóstolos (Gl. 1.12 e 2.2), estar no mesmo nível de
Pedro (Gl. 2.8) e até mesmo utilizou a sua revelação para repreender Pedro (Gl. 2.11-14).
Do mesmo modo, o fato de Pedro e João terem sido enviados pelos apóstolos em uma missão a
Samaria, revela que Pedro não era o apóstolo superior (At. 8.14). Na verdade, se Pedro fosse o
apóstolo superior ordenado por Deus, seria de estranhar que maior atenção tenha sido dada ao
ministério do apóstolo Paulo que ao dele, no livro de Atos dos Apóstolos. Pedro está em foco
através de partes dos capítulos 1 a 12, mas Paulo é a figura dominante nos capítulos 13 a 28.
Muitos estudiosos entendem que Tiago, e não Pedro, presidiu o Concílio de Jerusalém (At. 15),
uma vez que era o primeiro quem dava as palavras finais. Em qualquer evento, como admitido
pelo próprio Pedro, ele não era o pastor da igreja, mas apenas um "presbítero [ancião] com
eles" (IPe. 5.1-2). E enquanto ele reivindicava ser "um apóstolo" (IPe. 1.1), em nenhum lugar ele
reivindicou ser "o apóstolo" ou o principal dos apóstolos. Ele certamente era um líder
apostólico, mas mesmo assim era apenas uma das “colunas” da igreja, juntamente com Tiago e
João (Gl. 2.9). Embora o papel de Pedro seja perfeitamente entendido na Igreja Primitiva, não
existe absolutamente nenhuma referência a qualquer alegação de infalibilidade que ele
possuísse. Na verdade, o termo "infalível" nunca ocorre no Novo Testamento.
Mas isso não é motivo para que se diga que Pedro não desempenhou um papel significativo na
Igreja Primitiva. Ele parece ter sido o líder inicial da lista apostólica. Foi Pedro quem pregou o
grande sermão no Pentecostes, quando o dom do Espírito Santo foi dado, manifestando as
boas vindas a muitos judeus que vieram para o ambiente cristão. Também foi enquanto Pedro
discursava que o Espírito de Deus caiu sobre os gentios em Atos 10. Contudo, a partir desse
ponto, Pedro tem seu destaque diminuído, passando a uma posição de dar suporte, e Paulo se
torna o apóstolo dominante, levando o Evangelho até os confins da terra, escrevendo cerca de
metade do Novo Testamento (quando comparado às duas Epístolas de Pedro), chegando até
mesmo a repreender Pedro por sua hipocrisia (Gl. 2.11-14). Em resumo, não existe nenhuma
evidência em Mateus 16, ou em qualquer outro texto, que justifique o dogma católico romano
da superioridade e infalibilidade de Pedro.
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O mais importante, sejam quais forem os poderes apostólicos que Pedro e os demais apóstolos
possuíam, é esclarecer que os mesmos não foram transmitidos a ninguém após a morte deles.
Para ser um apóstolo, era necessário que a pessoa tivesse sido uma testemunha ocular de
Cristo ressuscitado durante o primeiro século. Esse é o critério mencionado repetidamente pelo
Novo Testamento (At. 1.22; ICo. 9.1 e 15.5-8). Portanto, não poderia haver nenhuma sucessão
apostólica verdadeira no bispado de Roma ou em qualquer outro. A esses indivíduos
selecionados foram dados certos inequívocos "sinais de verdadeiro apostolado" (IICo. 12.12).
Os sinais que lhes foram dados incluíam a habilidade de ressuscitar mortos através de ordens
(Mt. 10.8), curar imediatamente enfermidades que eram naturalmente incuráveis (Mt. 10.8;
Jo. 9.1-7), expulsar demônios sucessivamente (Mt. 10.8; At. 16.16-18), entregar mensagens
em línguas que jamais estudaram (At. 2.1-8 e 10.44-46), e compartilhar dons sobrenaturais
com outras pessoas, através da oração e imposição de mãos, de forma que pudessem assisti-los
em sua missão apostólica de fundar a Igreja (At. 6.6 e 8.5-6; IITm. 1.6). Em certa ocasião, os
apóstolos pronunciaram uma sentença sobrenatural de morte sobre duas pessoas que
tentaram “mentir ao Espírito Santo" e elas imediatamente caíram mortas (At. 5.1-11).
MATEUS 16.19 – ESTE TEXTO PROVA QUE PEDRO FOI O PRIMEIRO PAPA E RECEBEU DE
CRISTO AUTORIDADE ESPECIAL PARA PERDOAR PECADOS?
Após Pedro confessar que Jesus é o Filho de Deus, Jesus disse: "E eu te darei as chaves do Reino
dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra
será desligado nos céus" (Mt. 16.19). De acordo com o ensino católico “a frase "as chaves do
Reino dos céus" significa suprema autoridade na terra sobre o império terreno de Deus. A
pessoa que possui o poder sobre as chaves, possui o poder absoluto de permitir que alguém
adentre o império de Deus, ou o exclua dele, e o poder de perdoar pecados deve também ser
obrigatoriamente incluído no poder das “chaves”.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: O dogma católico de Pedro ter sido o primeiro papa é acompanhado
da afirmação que seu episcopado em Roma durou 25 anos. Entretanto, registros históricos não
dão apoio para essa informação (Bíblia Apologética, ICP, 2000, p. 926):
1. Pedro foi martirizado no reinado de Nero, nos anos 67-68. Subtraindo-se dessa data 25 anos
chegamos aos anos 42-43. O Concílio de Jerusalém (At. 15) aconteceu no ano 48 e vemos que
Pedro ainda permanecia naquela cidade.
2. O apóstolo Paulo escreveu aos romanos no ano 58. No capítulo 16 manda saudações para
diversas pessoas e Pedro não é mencionado.
3. Paulo chegou a Roma no ano 62, foi visitado por muitas pessoas, e Pedro não é mencionado.
4. Paulo escreveu quatro epístolas em Roma: Efésios, Colossenses e Filemons no ano 62 e
Filipenses nos anos 67-68. Pedro não é mencionado em nenhuma delas, nem há notícia de seu
suposto pontificado.
Outra coisa importante na questão do papado é a forma de sucessão por eleição, que não tem
nada em comum com os critérios específicos para o apostolado, conforme lemos em At. 1.22;
ICo. 9.1 e 15.5-8, restando claro que não é possível haver sucessão apostólica em Roma ou em
qualquer outra igreja (Bíblia Apologética, ICP, 2000, p. 927).
O fato dos discípulos de Jesus terem recebido poder para pronunciar o perdão, ou reter
pecados, por meio de Cristo não é questionado. O que se questiona é se esse é um poder
singular de propriedade exclusiva daqueles que foram oficialmente ordenados, como os
sacerdotes católicos. Não existe absolutamente nada nesse texto que indique que seja assim. É
importante observar que Jesus deu esse mesmo poder a todos os apóstolos (Mt. 18.18), não
somente a Pedro. De fato, todos aqueles que proclamam o Evangelho possuem o mesmo
poder, porque o Evangelho "é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê" (Rm.
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1.10). Verdadeiramente, Paulo definiu o Evangelho em termos de Cristo morrendo e
ressuscitando "por nossos pecados” (ICo. 15.1-4). Então cada pregador do Evangelho, clérigo ou
leigo, tem o poder de falar, baseado no fato de uma pessoa aceitar a morte de Cristo e a sua
ressurreição em favor de si, que os pecados dessa pessoa estão perdoados. Semelhantemente,
todos aqueles que evangelizam podem dizer àqueles que rejeitam o Evangelho que os seus
pecados estão retidos.
Os católicos reivindicam que o sacerdócio do Antigo Testamento é de algum modo "traduzido"
para um sacerdócio neotestamentário, baseado em Hebreus 7.12. De fato, no Novo Concerto
apenas um sacerdote é necessário, o nosso grande Sumo Sacerdote Jesus Cristo (Hb. 7-8). A
tarefa deixada para todos os demais sacerdotes (isto é, para todos aqueles que creem) é
ministrar o Evangelho (IICo. 3-4).
É fato que em nenhuma passagem do Novo Testamento os líderes da igreja são chamados
"sacerdotes", mas sim "presbíteros", “anciãos” ou "bispos", que foram exortados pelo apóstolo
Pedro (IPe. 5.2-4). A instituição hierárquica do sacerdócio católico romano como um todo,
como uma classe especial de homens dotados de poderes sacerdotais especiais para perdoar
pecados, e para transformar os elementos da comunhão de fato no corpo e no sangue de
Cristo, é contrária ao ensino desses versos, onde: 1) nenhuma pessoa é descrita como
sacerdote, nem possui poderes sacerdotais, exceto o Sumo Pastor, que é o próprio Cristo; 2)
Pedro refere-se a si mesmo como "eu, que sou também presbítero com eles" (IPe. 5.1); 3) os
líderes do rebanho são chamados de presbíteros, e não sacerdotes; 4) estes são descritos como
subpastores e não como senhores absolutos da Igreja; 5) eles não possuem nenhum poder
especial de ligação, e devem liderar através do bom exemplo, e não por constrangimento. O
espírito no qual todo esse ensino está imbuído é contrário aos poderes sacerdotais
reivindicados pela Igreja Católica Romana.
MATEUS 24.3 – ESTE VERSÍCULO DÁ SUPORTE À IDEIA QUE JESUS VOLTOU DE MANEIRA
INVISÍVEL EM 1914?
O verso fala do “sinal da tua vinda" referindo-se à segunda vinda de Cristo. Na Tradução do
Novo Mundo (das TJs), está escrito "o sinal da tua presença". As TJs utilizam essa tradução
distorcida para sustentar a visão de que Jesus retornou de forma invisível em 1914, e tem
estado espiritualmente presente na terra desde então, mas os olhos do nosso entendimento
não estão abertos para enxergar esse fato.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: O termo grego parousia pode significar "presença", mas com
frequência significa "presença física", "chegando ao lugar" e "chegando fisicamente". Na versão
ACF da Bíblia parousia foi traduzida 22 vezes por vinda e 2 vezes por presença. Por exemplo, em
IICo. 7.6 “a vinda de Tito"; em Fp. 2.12 "na minha presença”. Esse termo é utilizado com o
mesmo sentido de "vinda física" em Mateus 24.3. Jesus virá fisicamente, com um corpo, e de
forma visível em sua segunda vinda (At. 1.11).
Esse termo parousia também está de acordo com outros termos gregos que são utilizados para
descrever a segunda vinda de Jesus. O termo epiphaneia significa "aparecer" e Paulo usou em
Tito 2.13. É interessante que a primeira vinda de Cristo, num corpo físico visível, foi referida
como epiphaneia (IITm. 1.10).
Uma “presença invisível” é sempre difícil de ser contestada. É algo semelhante a um amigo que
lhe diz receber a visita de um parente morto, que vem confortá-lo frequentemente, mas o faz
invisivelmente, e procura convencê-lo de que isto é real. A “presença invisível” é um conceito
que permitiu aos Adventistas associados com N. H. Barbour1 afirmar que eles, apesar de tudo,
1

Nelson Horatio Barbour foi um influente escritor e editor religioso ligado ao movimento adventista e
posteriormente a Charles T. Russel, fundador da seita das Testemunhas de Jeová.
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tinham uma data correta para a presença de Cristo em 1874, mas um conceito errado, pois
esperavam Cristo voltar corporalmente, quando Ele deveria fazê-lo em espírito, invisivelmente.
Essa explicação foi também aceita e adotada por C. T. Russell. Não pode ser negado, porém,
que a segunda vinda de Cristo é entendida como a “visita de um governador”, que é o vocábulo
ou termo técnico da palavra grega parousia. Assim, Cristo voltará novamente (Jo. 14.2-3);
aparecerá segunda vez (Hb. 9.28); manifestar-se-á (Cl. 3.4; IPe. 5.4; IJo. 2.28); virá como Rei dos
reis (Ap. 19.11-16) – O Mito do Ano 1914, Pr. Natanael Rinaldi, estudo disponível no site
www.iepaz.org.br.
MATEUS 24.23-24 – ESTES VERSÍCULOS SERVEM DE ARGUMENTO À IDEIA DE QUE TODOS
TEMOS DENTRO DE NÓS O “CRISTO CÓSMICO”?
Os adeptos da Nova Era creem que nesta passagem Jesus está refutando a ideia de que Deus
ou Cristo estão separados da humanidade, e aqueles que sugerem tal separação são falsos
profetas. "Jesus preveniu que se levantariam falsos Cristos e falsos profetas, proclamando um
Messias de carne e sangue, que podia ser localizado no tempo e no espaço, dizendo: 'Veja, aqui
está o Cristo!' ou 'veja, Ele está lá!' Mas o Mestre disse: não acrediteis, não vades, porque o
reino de Deus está dentro de vós" (Elizabeth C. Prophet, 1988, pág. 56).
RESPOSTA APOLOGÉTICA: O termo grego empregado para Cristo (Christos) significa "o ungido",
e é um paralelo direto para o termo hebraico empregado para Messias. "Messias" e "Cristo"
referem-se à mesma pessoa. João 1.41 diz que André dirigiu-se a seu irmão Simão e disse-lhe:
"Achamos o Messias (que, traduzido, é o Cristo)". Todas as profecias messiânicas no Antigo
Testamento apontam para a vinda de uma só pessoa, que é o Messias, ou o Cristo (Gn. 3.15; Is.
7.14; Mq. 5.2).
Jesus sempre fez de sua identidade como ‘Cristo’ um tema fundamental da fé (Mt. 16.13-20 e
Jo. 11.25-27). E quando Ele foi reconhecido como o Cristo, jamais disse às pessoas: "Vocês
também possuem o Cristo em seu interior". Pelo contrário, Ele os preveniu que outros se
apresentariam falsamente dizendo ser o Cristo (Mt. 24.4-5,23-25). Semelhantemente, quando
os líderes judaicos procuraram apedrejar Jesus para matá-lo, por ter se identificado como o
Messias prometido, e como Deus, Ele não lhes disse: "Oh, não, vocês compreenderam mal,
vocês também são Cristos e vocês também têm Deus dentro de si mesmos". Ao invés disso,
Jesus continuamente afirmava ser Ele o único Messias, ou único Cristo.
MATEUS 24.34 – NESTE TEXTO JESUS SE REFERIU À GERAÇÃO DE 1914?
As TJs creem que neste verso Jesus se referiu à geração de 1914. Eles dizem que a geração de
1914 "não passará de modo algum, até que todas essas coisas (incluindo o apocalipse)
aconteçam”.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Não existe nenhuma afirmação nas Escrituras de que 1914 seja um
ano profético, fundamental para o desdobramento de todas as demais profecias. E com certeza
não existe nada no contexto de Mateus 24.34 indicando que a "geração" a que o texto se refere
seja a do ano de 1914. Os cristãos evangélicos têm geralmente se posicionado de acordo com
uma das duas interpretações mais comuns para Mateus 24.34. Uma delas é que Cristo está
simplesmente dizendo que a geração que testemunhar os sinais previamente declarados em
Mateus 24, que se refere ao futuro período de tribulação, verá a volta de Jesus Cristo. A
geração que estiver viva quando essas coisas (a abominação da desolação [verso 15], a grande
aflição, como jamais dantes vista [verso 21], o sinal do Filho do Homem no céu [verso 30], e
eventos similares) começarem a acontecer, ainda estará viva quando esses julgamentos se
concluírem. Uma vez que usualmente se crê que a tribulação seja um período de sete anos (Dn.
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9.27; Ap. 11.2) no final dos tempos, então Jesus estaria dizendo que "esta geração" que estiver
viva no princípio da tribulação ainda estará viva no final dela.
Outra interpretação diz que o termo "geração" deve ser tomado em sua utilização básica como
"raça, parentela, família, estirpe, ou criação", então a declaração de Jesus poderia significar que
a raça judaica não passaria até que todas as coisas fossem cumpridas. Uma vez que havia
muitas promessas para Israel, inclusive a de herdar eternamente a terra da Palestina (Gn. 12;
14; 15; 17), e a que diz respeito ao reino davídico (IISm. 7.16), então Jesus poderia estar se
referindo à preservação da nação de Israel por Deus, para cumprir as suas promessas para com
eles. Na verdade, Paulo fala de um tempo futuro da nação de Israel, quando esta será
"enxertada" e voltará a fazer parte das promessas de concerto de Deus (Rm. 11.11-26). Em
ambos os casos, o ano de 1914 não está relacionado a esse verso, e nem a qualquer outro verso
das Escrituras proféticas.
Nota: Veja no site www.iepaz.org o estudo “O Mito do Ano 1914” do Pr. Natanael Rinaldi.
MATEUS 24.45-47 – O SERVO FIEL E PRUDENTE (OU ESCRAVO FIEL E DISCRETO) CITADO POR
JESUS É A SOCIEDADE TORRE DE VIGIA?
As TJs acreditam que as palavras de Cristo a respeito do "servo fiel e prudente" referem-se aos
ungidos seguidores de Cristo, liderados pelo corpo governante da Sociedade Torre de Vigia:
"Jesus disse que Ele teria na terra um'servo fiel e prudente' (que são os seus seguidores ungidos,
vistos como um grupo), e por intermédio dessa agência proveria o alimento espiritual aos
membros da família da fé. O mau servo mencionado nesses versos refere-se aos cristãos
apóstatas”, dizem. Os líderes das TJs entendem que desde 1914 estão encarregados de prover
alimento espiritual para o mundo, e quem não estiver em contato com esse canal de
comunicação de Deus não consegue entender a Bíblia, pois depende da interpretação deles.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Esse verso obviamente não se refere à Sociedade Torre de Vigia. As
TJs estão praticando a eisegese (ler um significado inserindo-o dentro do texto) ao invés de
exegese (extrair um significado de dentro de um texto). Nessa parábola, Jesus compara um
seguidor (qualquer um de seus seguidores) a um servo que foi colocado como responsável por
cuidar da família de seu Senhor. Jesus coloca em contraste dois possíveis modos como os
professos discípulos poderiam desempenhar a tarefa — fielmente ou infielmente. O servo que
opta por ser fiel, faz todo o esforço possível e dirige todo o seu vigor para o cumprimento de
seu compromisso e de suas obrigações durante a ausência de seu mestre. Em contraste, o
servo infiel calcula que o seu mestre estará ausente por um período prolongado, e então decide
maltratar os seus conservos e "viver a vida". A sua atitude é a de um servo descuidado e
insensível, completamente fracassado em relação ao cumprimento de suas obrigações. Através
dessa parábola, Jesus exorta cada cristão à fidelidade. Aqueles que forem fieis serão
recompensados por ocasião da volta do Senhor. Claro está que o texto tem uma parábola de
exortação à vigilância e não uma profecia.
Dizer que os membros do corpo governante das TJs recebem orientação divina não se sustenta,
diante de suas falsas profecias, que anunciaram o Armagedom (a batalha final que levaria ao
fim do mundo de Ap. 16) para os anos 1914, 1925, 1941 e 1975, que causaram grandes
frustrações em seus adeptos. Nessas ocasiões, muitos Tjs abandonaram empregos e venderam
suas propriedades, estudantes abandonaram carreiras promissoras e nada aconteceu. Lendo
Dt. 18.20-22 vemos que esses líderes não passam de falsos profetas, e a eles de modo algum se
aplica a expressão “escravo fiel e discreto” (Bíblia Apologética, ICP, 2000, p. 944).
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MATEUS 25.46 – ESTE VERSO INDICA QUE NÃO EXISTE PUNIÇÃO ETERNA E CONSCIENTE PARA
OS ÍMPIOS (INFERNO)?
As TJs creem que os termos gregos empregados para "punição eterna" nessa frase seriam
melhor traduzidos como "corte eterno". A TNM traz “estes partirão para o decepamento
eterno, mas os justos para a vida eterna”. Eles acreditam que isso indica que não existe uma
punição eterna e consciente para os ímpios.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: A raiz do termo kolasis (kolazo) originalmente significa "poda", logo
não existe nenhuma justificativa para traduzi-lo como "decepamento eterno" em Mateus
25.46. Autoridades no idioma grego concordam que o significado aqui é "punição", e a punição
é consciente e eterna em natureza. Vários indícios dão suporte à ideia da consciência eterna
daqueles que forem punidos.
Em primeiro lugar, o homem rico que morreu e foi para o inferno estava consciente e em
tormento (Lc. 16.22-28), e não existe absolutamente qualquer indicação no texto de que essa
punição em algum momento cessaria.
Em segundo lugar, Jesus se referiu por várias vezes às pessoas no inferno como em "pranto e
ranger de dentes" (Mt. 8.12; 22.13; 24.51; 25.30), o que indica que essas pessoas estavam
conscientes.
Em terceiro lugar, foi dito que o inferno possui a mesma duração que o céu, ou seja, é eterno
(Mt. 25.41-46).
Em quarto lugar, o fato de a punição ser eterna indica que os condenados também deverão ser
eternos. Não é possível que alguém sofra uma punição, a menos que exista para ser punido
(IITs. 1.9). Se assim não fosse, não faria sentido dizer que os malignos sofrerão uma
"aniquilação eterna". Antes, os ímpios sofrerão uma ruína que é infinita — e essa punição
jamais terá fim.
Em quinto lugar, a besta e o falso profeta serão lançados "vivos" dentro do lago de fogo no
início dos mil anos (Ap. 19.20), e permanecerão ali conscientes e vivos, mesmo após passados
os mil anos (Ap. 20.10).
Em sexto lugar, as Escrituras afirmam que o diabo, a besta e o falso profeta "de dia e de noite
serão atormentados para todo o sempre" (Ap. 20.10), e não é possível serem atormentados para
todo o sempre sem que estejam conscientes para todo o sempre.
Em sétimo lugar, Jesus repetidamente chamou o inferno de um lugar onde "o fogo nunca se
apaga" (Mc. 9.43-48), onde os próprios corpos dos ímpios jamais morrerão (Lc. 12.4-5). Não
faria sentido ter chamas e corpos eternos, sem almas nesses corpos para sofrerem o tormento
eterno.
Em oitavo lugar, não existem graus de aniquilação, mas as Escrituras revelam que haverá graus
de sofrimento entre os perdidos (Mt. 10.15; 11.21-24 e 16.27; Lc. 12.47-48; Hb. 10.29; Ap.
20.11-15; 22.12).
MARCOS 13.32 – JESUS NÃO SABIA A DATA DE SUA SEGUNDA VINDA, PORTANTO ELE NÃO É
DEUS?
Jesus nesse verso negou ter conhecimento de quando aconteceria a sua segunda vinda,
dizendo: "Mas, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho,
senão o Pai". As TJs argumentam: "Esse não seria o caso se Pai, Filho e Espírito Santo fossem
iguais, compreendidos em um só Deus". A ignorância de Jesus nessa passagem prova que Ele
não é Deus Todo-Poderoso porue não é onisciente.
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RESPOSTA APOLOGÉTICA: Devemos ser capazes de distinguir entre aquilo que Jesus na ocasião
conhecia como Deus (absolutamente tudo), e aquilo que Ele conhecia como homem. Como
Deus, Jesus era onisciente (conhecedor de todas as coisas), porém como homem era limitado
em seu conhecimento. A situação pode ser assim esquematizada:
JESUS COMO DEUS
Possuidor de conhecimento ilimitado
Sem crescimento em termos de conhecimento
Conhecia precisamente a ocasião de sua 2ª vinda

JESUS COMO HOMEM
Limitado em conhecimento
Crescendo em conhecimento
Não conhecia a ocasião de sua 2ª vinda

Em Marcos 13.32 Jesus estava falando a partir do ponto de vista de seu lado humano. Em sua
humanidade Jesus não era onisciente, mas limitado em entendimento, na mesma intensidade
de todos os seres humanos. Se Jesus tivesse falado a partir da perspectiva de sua divindade,
não teria dito o mesmo.
Numerosos versos das Escrituras ilustram que Jesus, como Deus, conhece todas as coisas. Por
exemplo, Ele sabia precisamente onde estavam os peixes dentro da água (Lc. 5.4-6; Jo. 21.611), e conhecia também exatamente qual dos peixes continha a moeda (Mt. 17.27). Ele sabia
que o seu amigo Lázaro havia morrido, mesmo não estando num lugar próximo à vizinhança de
Lázaro (Jo. 11.11). Ele conhecia também aqueles que o rejeitariam (Jo. 6.64) e aqueles que o
seguiriam (Jo. 10.14). Ele conhece o Pai, assim como o Pai o conhece, fato que requer que Jesus
tenha a mesma onisciência do Pai (Mt. 11.27; Jo. 7.29; 8.55; 10.15; 17.25).
MARCOS 16.12 – JESUS APARECEU EM DIFERENTES CORPOS APÓS A RESSURREIÇÃO?
Marcos diz que Jesus apareceu aqui em "outra forma", por isso alguns alegam que após a
ressurreição Jesus assumiu diferentes corpos em diferentes ocasiões, e não possuía
continuamente o mesmo corpo físico que tinha antes da ressurreição. As TJs alegam que Jesus
não ressuscitou dos mortos fisicamente, mas em um corpo espiritual, e que Ele “apareceu” ou
"se materializou" para os seus seguidores em "corpos diferentes daquele que foi depositado no
túmulo”. Na verdadade "os corpos nos quais Jesus se manifestou aos seus discípulos, após o seu
retorno à vida, não eram o mesmo corpo no qual ele foi cravado no madeiro", dizem.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Existem sérios questionamentos a respeito da autenticidade do
texto envolvido. Marcos 16.9-20 não é encontrado em alguns dos mais antigos e melhores
manuscritos. E por ocasião da reconstrução dos textos originais, a partir dos manuscritos
existentes, muitos estudiosos acreditam que os textos mais antigos seriam mais confiáveis, uma
vez que estão mais próximos dos manuscritos originais. Mesmo garantindo a sua autenticidade,
o evento que ele resume (Lc. 24.13-32) simplesmente diz: "Mas os olhos deles estavam como
que fechados, para que o não conhecessem" (v. 16). Esse fato esclarece que o elemento
miraculoso não estava no corpo de Jesus, mas nos olhos dos discípulos (vv. 16,31). Reconhecer
Jesus não lhes foi concedido até que os olhos deles fossem abertos.
Na melhor hipótese, essa é uma referência obscura e isolada. E nunca é prudente basear
qualquer pronunciamento doutrinário significativo em um único texto. Seja qual for o
significado de "em outra forma", essa frase certamente não significa uma forma diferente de
seu corpo físico real e material. Mais adiante, nesse mesmo capítulo Jesus aparece comendo,
dando com disso uma prova de que estava em "carne e ossos", e não como um "espírito", que é
imaterial (vv. 38-43). "Em outra forma" provavelmente signifique outra além do jardineiro, com
o qual Maria o confundiu anteriormente (Jo. 20.15). Aqui Jesus se apresentou em forma de um
viajante (Lc. 24.13-14).
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MARCOS 16.16 – O BATISMO É NECESSÁRIO PARA SALVAÇÃO?
Muitas seitas citam esta passagem como suporte à sua crença de que o batismo é necessário
para a salvação. Os mórmons utilizam esse verso como uma prova de que apenas a fé não é o
suficiente; dizem que a pessoa deve obrigatoriamente ser batizada para que seja salva.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Um princípio básico de interpretação da Bíblia é que passagens
difíceis devem ser interpretadas à luz de passagens fáceis, de versos claros. Nunca se deve
edificar uma doutrina teológica sobre passagens de difícil compreensão. Versículos de fácil
compreensão indicam que as pessoas são salvas através da fé em Cristo (Jo. 3.16-17; At. 16.31).
Em Marcos 16.16 está claro que é a falta de fé que traz a condenação, e não a falta de ser
batizado. Quando uma pessoa rejeita o Evangelho, recusando-se a dar-lhe crédito, essa pessoa
é condenada. Outros versos nas Escrituras apoiam o pensamento que o batismo não é uma
condição para a salvação: O ladrão foi salvo sem ser batizado (Lc. 23.43); Cornélio creu em
Cristo e foi salvo – e batizado com o Espírito Santo, antes de ser batizado nas águas (At. 10.45);
Paulo disse: "Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para Evangelizar" (ICo. 1.17),
fazendo uma distinção entre o Evangelho que traz a salvação e o ato do batismo; e que o
evangelho é que traz a salvação (ICo. 15.2).
O batismo é apenas um ato exterior do que já aconteceu no interior da pessoa> Não tem poder
de conferir nenhuma graça, mas é uma simbologia de nossa identificação com Cristo perante o
mundo (Rm. 6.3; Cl. 2.12). Não pode ser equiparado à fé como quesito indispensável à
salvação, porque a fé não está vinculada a nenhuma obra de natureza humana. Por mais
excelentes que sejam os méritos de uma pessoa, somente a fé, da qual provém a graça, pode
proporcionar vida eterna - Is. 64.6; At. 15.11; Rm. 11.6 (Bíblia Apologética, ICP, 2000, p. 986).
LUCAS 1.80; 2.52 E 4.16 – JESUS VIVEU NA ÍNDIA, ONDE APRENDEU A FAZER MILAGRES COM
OS GURUS?
O escritor russo Nikolai Notovitch, cujos escritos são populares entre os adeptos da Nova Era,
mostra Lucas dizendo que Jesus "esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a
Israel" (Lc. 1.80). Isto seria uma prova que ninguém sabia onde esteve o jovem Jesus por cerca
de dezesseis anos. Ele disse ter encontrado documentos, no Mosteiro de Hemis, que
comprovam que Jesus foi à Índia, onde era conhecido como Santo Issa, estudou as escrituras
budistas e hindus, e aprendeu com os gurus a ressuscitar pessoas mortas e expulsar demônios.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: A questão inicial que desmonta tal argumento é que Lucas 1.80
refere-se a João Batista e não a Jesus (v. 57-50). Nessa ocasião Jesus não havia sequer sido
apresentado. A pessoa a quem se refere a profecia não é o Senhor, mas o profeta que "há de ir
ante a face do Senhor" e claramente indica João Batista (Mt. 3.1-4). Há ainda outros fatores a
considerar:
1) Os documentos citados pelo escritor russo nunca foram trazidos ao ocidente para serem
examinados, com o agravante que outro jornalista, o alemão Holger Kersten, foi ao tal mosteiro
anos depois e lá lhe disseram que os manuscritos antigos e as anotações do jornalista russo
haviam sido destruídos. Portanto, não existem provas da existência de tais documentos.
2) O ensino de Jesus não era panteísta, como é o dos gurus da Índia. Jesus jamais citou os
Vedas, o Tripitaka, os Brahma-sutras ou qualquer outro livro sagrado além do Antigo
Testamento, que proclama o Deus do judaísmo monoteísta (Mc. 12.29) como a parte do mais
importante de seus mandamentos. E o Senhor se referia às Escrituras Sagradas como “a lei de
Moisés, os profetas e os salmos” (Mt. 11.13; Lc. 16.31 e 24.44).
3) A Bíblia indica grande possibilidade de Jesus ter passado toda sua mocidade em Nazaré. Há
evidências nos evangelhos de que Jesus nunca deixou a Palestina, o que podemos concluir das
muitas passagens que afirmam Jesus ser conhecido pelas pessoas como “nazareno” ou “Jesus
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de Nazaré”: Mt. 21.11; Mc. 1.24, 14.67 e 16.6; Lc. 18.35-37; Jo. 1.45-46, 18.4-8 e 19.19-20; At.
4.10, 6.13-14 e 26.9). E Ele mesmo se identificou como ‘Jesus de Nazaré’ (At. 22.8).
LUCAS 12.32 – A REFERÊNCIA AO “PEQUENO REBANHO” INDICA UMA CLASSE DE PESSOAS
UNGIDAS, QUE VAI MORAR COM DEUS NO CÉU, ENQUANTO OS DEMAIS HABITARÃO
ETERNAMENTE NA TERRA?
A Sociedade Torre de Vigia das TJs ensina que aqui Jesus "então revela que apenas um número
relativamente menor (posteriormente identificado como 144 mil) estará no reino celestial".
Esses indivíduos formam a "classe dos ungidos".
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Este verso não se refere à chamada "classe dos ungidos" das TJs,
mas aos discípulos de Jesus, como está claro no verso 22. O motivo pelo qual Jesus utiliza uma
metáfora a respeito de um "pequeno rebanho" é que seus discípulos eram um pequeno grupo,
vulnerável a se tornar "presa" de perigosos "lobos” (Mt. 10.16). Jesus, o bom pastor, os
admoestou que apesar disso não se preocupassem, pois cuidaria deles e lhes proveria o
alimento, as vestes e todas as demais necessidades da vida (Lc. 12.22-34), encorajando-os para
que pudessem realizar a tarefa para a qual os designava. Jesus nunca restringiu o Reino de Deus
a meramente 144 mil pessoas. Na verdade, as Escrituras indicam que todos aqueles que creem
em Jesus Cristo podem aguardar com grande expectativa o destino celestial, e não apenas um
seleto grupo de 144 mil.
LUCAS 18.18-23 – JESUS ESTAVA ENSINANDO AO JOVEM RICO QUE A SALVAÇÃO É
ALCANÇADA ATRAVÉS DAS OBRAS?
Os católicos romanos creem que os trabalhos meritórios são uma condição para a salvação, e
esta passagem é algumas vezes citada como prova dessa ideia, uma vez que Jesus respondeu
ao jovem que guardasse os mandamentos (v. 20).
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Não existe nenhuma evidência, nesta ou em qualquer outra
passagem, que Jesus tenha ensinado que as boas obras sejam uma condição para a salvação. A
resposta de Jesus não deve ser vista como um intento de mostrar um plano de salvação, mas
como uma prova da condenação do jovem. A lei não salva (Rm. 3.28), mas ela condena (Rm.
3.19; Gl. 3.24). Jesus estava procurando mostrar ao jovem que ele estava condenado diante da
lei. A indisposição em dar o seu dinheiro aos pobres revelou que ele não havia sequer guardado
o primeiro grande mandamento — amar a Deus mais do que ao seu dinheiro ou do que
qualquer outra coisa (Mt. 22.36-37).
Além do mais, Jesus estava mostrando que até mesmo a pergunta do príncipe rico era confusa.
Ninguém "faz" o que quer que seja para receber uma herança, de qualquer espécie, inclusive a
vida eterna. Uma herança" é um presente, e a vida eterna é apresentada ao longo de toda a
Bíblia como um presente (Jo. 3.36; 5.24; e 20.31; Rm. 6.23; IJo. 5.13), como disse Paulo em Rm.
4.4-5. A única "obra" através da qual alguém pode ser salvo é a "fé". Quando foi perguntado a
Jesus "Que faremos para executarmos as obras de Deus?" Ele respondeu: "A obra de Deus é
esta: que creiais naquele que ele enviou" (Jo. 6.28-29).
LUCAS 23.43 – ESTE VERSO INDICA QUE NÃO HÁ UMA EXISTÊNCIA CONSCIENTE APÓS A
MORTE?
A Tradução do Novo Mundo das TJs traz este verso do seguinte modo: "E Ele lhe disse:
verdadeiramentete te digo hoje, que estarás comigo no Paraíso". As TJs colocam uma vírgula
após a palavra hoje, para escapar da afirmação de Jesus “estarás comigo no Paraíso hoje”, ou
seja, para introduzir o ensino que não existe vida consciente após a morte e que a promessa de
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Jesus só se cumprirá quando Ele governar como Rei no céu e ressuscitar o seu arrependido
malfeitor para uma vida na terra, o paraíso dos sobreviventes do Armagedom.
Outro grupo que interpreta (e traduz) esse texto de modo a encaixá-lo em suas doutrinas são
os espíritas. No livro Analisando as Traduções da Bíblia, de início diz o autor que essa passagem
só existe no evangelho de Lucas – assim como a narativa do rico e Lázaro (Lc. 16.19-31) e
“alguns estudiosos” se perguntam se Jesus teria realmente dito essas coisas. Alegando ainda
que ambas “sustentam a ideia de uma salvação gratuita, uma total ausência de
responsabilidade individual e tentam abolir a necessidade da reencarnação”, caso sejam
verdadeiramente palavras de Jesus, o Mestre estaria dizendo que o ladrão estaria entrando no
Paraíso para ser julgado e não para ficar no Paraíso. O autor cita Elizabeth C. Prophet, a
profetisa da Nova Era como defensora dessa ideia. Posteriormente, alega que “há uma
controvérsia muito grande com relação à pontuação colocada que se arrasta desde desde
tempos antigos” e argumenta: “nós, espíritas, defendemos a corrente dos que colocam a vírgula
após o vocábulo ‘hoje’, pela lógica que ela representa”. Falando sobre os que colocam a vírgula
depois do verbo ‘digo’, ou seja, todas as traduções bíblicas católicas e protestantes, o espírita
diz: “estes pertencem à corrente dos que defendem um céu gratuito e sem esforço pessoal, com
a qual nós não concordamos” (obra citada, Severino Celestino da Silva, p. 311-312).
RESPOSTA APOLOGÉTICA: 1- Às TJs: não existe no texto grego nada que indique ser necessário
inserir essa vírgula, como faz a TNM. A frase “em verdade te digo” aparece 74 vezes nos
evangelhos, e somente nesta passagem a TNM coloca vírgula desse modo, forçando a doutrina
da inconsciência dos mortos. Na verdade o que vemos no texto é que o ladrão pediu a Jesus
que se lembrasse dele num futuro escatológico, a implantação do Reino de Deus futuro, e Jesus
lhe promete algo melhor, a entrada no Paraíso HOJE! Essa passagem está em conformidade
com outras que mostram a vida consciente após a morte (Sl. 16.10-11; Mt. 17.3; IICo. 5.8; Fp.
1.23 Hb. 12.23; Ap. 6.9).
2- Aos espíritas: Não existe “controvérsia entre os estudiosos desde os tempos antigos” sobre a
pontuação dessa frase. A única tradução que fazia essa alteração no texto era a TNM.
Recentemente (2014) os espíritas também passaram a trocar a vírgula de lugar, para defender a
reencarnação. Os comentários que o autor espírita faz, expressando seu inconformismo com a
graça de Deus, e a citação da profetisa da Nova Era, dispensam maiores comentários.
LUCAS 24.23 – AS APARIÇÕES DE JESUS RESSUSCITADO FORAM FÍSICAS OU MERAS VISÕES?
Nesta passagem Lucas parece dizer que o corpo da ressurreição de Jesus foi uma "visão", ou
seja, não foi uma aparição realmente física. As TJs negam que Jesus tenha sido fisicamente
ressuscitado dos mortos, afirmam que Ele foi ressuscitado como um ser espiritual, que foi
"materializado" em várias ocasiões para provar que havia "ressuscitado".
RESPOSTA APOLOGÉTICA: As aparições após a ressurreição foram literais, foram aparições
físicas, e esta passagem não se refere a ver Jesus, mas as mulheres vendo anjos no túmulo e
não Cristo. Os Evangelhos jamais falam de uma aparição de Jesus Cristo ressurreto como uma
visão, nem Paulo em ICoríntios 15. Os encontros posteriores à ressurreição de Cristo são
descritos por Paulo como "aparições" literais (ICo. 15.5-8) e não como visões. A diferença entre
uma mera visão e uma aparição física é significativa. Visões são relacionadas a realidades
espirituais, invisíveis, tais como Deus e os anjos. Aparições, por outro lado, referem-se a
objetos físicos que podem ser vistos com os olhos. As visões não possuem nenhuma
manifestação física a elas associadas, mas as aparições, sim. As pessoas algumas vezes "veem"
ou "ouvem" algo em suas visões (Lc. 1.11-20; At. 10.9-16), mas não através dos seus sentidos
físicos. Quando alguém viu anjos a olho nu, ou teve algum contato físico com eles (Gn. 18.8;
32.24; Jz. 13), não ocorreu uma visão, mas sim uma aparição do anjo no mundo físico. Durante
essas aparições, os anjos assumiram temporariamente uma forma visível, e depois retornaram
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ao seu estado normal invisível. Contudo, as aparições de Cristo já ressuscitado foram
experiências nas quais se viu a Cristo com olhos físicos em sua forma física contínua e visível.
VISÃO
Trata de uma realidade espiritual
Não há manifestações físicas
Daniel 2, 7
IICoríntios 12.1-5

APARIÇÃO
Refere-se a um objeto físico
Há manifestações físicas
ICoríntios 15.5-8
Atos 9.1-8

Certamente, o modo mais comum de se descrever um encontro com Cristo ressurreto é
intitulá-lo como uma"aparição". Essas aparições foram acompanhadas de manifestações físicas,
tais como a voz audível de Jesus, seu corpo físico marcado com as cicatrizes da crucificação,
sensações físicas (tais como toques), e o ato de comer em três ocasiões. Esses fenômenos não
são puramente subjetivos ou internos — eles envolvem uma realidade física.
A discussão de que a experiência de Paulo deve ser tratada como uma visão, pelo fato de que
aqueles que o acompanhavam não viram Jesus é infundada, uma vez que eles ouviram o som e
viram a Iuz do mesmo modo que Paulo. A diferença foi que apenas Paulo olhou para dentro da
luz, por isso somente ele viu Jesus.
O assunto está detalhadamente explicado pelo Pr. Natanael Rinaldi nos estudos “A Ressurreição
de Jesus e as Seitas”, “A Ressurreição Corporal de Jesus”, “Respostas Contra as Objeções da
Ressurreição Corporal de Jesus” e “Quem Viu Jesus Ressuscitado” disponíveis no site
www.iepaz.org.
LUCAS 24.31 — JESUS SE DESMATERIALIZOU QUANDO SUBITAMENTE DESAPARECEU NA
PRESENÇA DOS DISCÍPULOS?
Jesus foi capaz não apenas de repentinamente aparecer, após a sua ressurreição (Jo. 20.19),
mas Ele também era capaz de desaparecer instantaneamente. Isso é uma evidência, conforme
alegam alguns críticos, de que Jesus se desmaterializava nessas ocasiões? Esta é uma
importante questão, pois as TJs dizem que Ele meramente se "materializou", em várias
ocasiões, com a finalidade de provar a sua "ressurreição", e depois se "desmaterializava".
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Jesus ressuscitou no mesmo corpo físico com o qual morreu, porém
glorificado. Tal corpo constitui uma importante dimensão de sua contínua humanidade tanto
antes (Jo. 1.14) como depois (Lc. 24.39; IJo. 4.2) da sua ressurreição. O fato dEle ser capaz de
rapidamente aparecer ou desaparecer não diminui a sua humanidade. Esse fato revela, que
embora o corpo posterior à ressurreição possuísse mais poderes do que o corpo anterior à
ressurreição, ele não era menos físico. Isto é, ele não de deixou de ser um corpo material,
mesmo que após a ressurreição tenha ganho poderes que vão além daqueles que possuem os
corpos físicos normais. A característica própria de um milagre o ser imediato, com vemos em
outras narrativas: Mt. 8.3; Mc. 2.12; At. 8.39-40.
LUCAS 24.31 — SE JESUS TINHA O MESMO CORPO FÍSICO, POR QUE OS SEUS DISCÍPULOS
NÃO O RECONHECERAM?
Dois discípulos caminharam com Jesus, conversaram com Ele, e ainda assim não o
reconheceram. Outros discípulos tiveram a mesma experiência. Se Ele ressuscitou no mesmo
corpo físico (Lc. 24.39 e Jo. 20.27), então por que eles não o reconheceram? As TJs alegam que
Jesus se "materializava" para os seus discípulos em "corpos" diferentes daquele que foi
depositado no túmulo.
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RESPOSTA APOLOGÉTICA: Jesus ressuscitou no mesmo corpo de carne e ossos no qual morreu.
Várias razões são capazes de explicar por que Ele não foi imediatamente reconhecido pelos
seus discípulos:
1. A incredulidade — Jo. 20.24-25
2. A decepção— Jo. 20.11-15
3. O pavor — Lc. 24.36-37
5. O embaçamento da luz por ocasião da aurora — Jo. 20.1,14-15
6. A distância — Jo. 21.4
7. As roupas diferentes — Jo. 19.23-24 e 20.6-8.
Contudo, vemos que o problema foi apenas temporário, e antes que cada aparição findasse
eles estavam absolutamente convencidos de que se tratava do mesmo Jesus, no mesmo corpo
físico de carne, ossos e cicatrizes que Ele possuía antes da ressurreição. E eles saíram de sua
presença para virar o mundo de ponta-cabeça, enfrentando a morte sem qualquer receio,
porque não tinham sequer a menor dúvida de que Ele havia vencido a morte no mesmo corpo
físico no qual a experimentara.
LUCAS 24.34 — JESUS ESTAVA INVISÍVEL ANTES E APÓS AS OCASIÕES EM QUE APARECEU?
As expressões "depois foi visto" e "por derradeiro de todos me apareceu também a mim"
significam "Ele se fez visível a eles”, dizem as TJs como argumento que o Jesus ressuscitado não
era essencialmente material.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Está claro que o corpo com o qual Jesus ressuscitou era
essencialmente material. Era um corpo que podia ser visto pelas pessoas através de seus olhos
naturais durante as aparições. Elas são descritas pelo termo horao (que significa "ver"). Embora
esse termo algumas vezes seja empregado quando se trata de ver realidades invisíveis (Lc. 1.22;
24.23), ele frequentemente significa ver através dos olhos físicos. João emprega o mesmo
termo horao para referir-se a ver Jesus em seu corpo terrestre antes da ressurreição (Jo. 6.36;
14.9; 19.35), e também quando se refere a vê-lo em seu corpo ressuscitado (Jo. 20.18,25,29). O
mesmo termo para corpo (soma) é utilizado para Jesus antes e depois da ressurreição (ICo.
15.44 e Fp. 3.21).
Mesmo a frase "depois foi visto" (no passivo aoristo ophthe) simplesmente significa que Jesus
tomou a iniciativa de mostrar-se aos discípulos, e não que Ele fosse essencialmente invisível. A
mesma forma ("se viram cara a cara") é utilizada no Antigo Testamento grego (IICr. 25.21) e no
Novo Testamento (At. 7.26), referindo-se a seres puramente humanos aparecendo em corpos
físicos normais. Nesta forma passiva, o termo significa iniciar uma aparição que seja vista
publicamente, mover-se de um lugar onde não se é visto para um lugar onde se é visto. Isto
significa, de modo mais geral "passar a ser visto".
Existem muito mais explicações razoáveis a respeito das exaustivas discussões sobre as
"aparições" iniciadas pelo próprio Senhor Jesus. Primeiramente, elas eram a prova de que Ele
havia vencido a morte (At. 13.30-31 e 17.31; Rm. 1.4). Jesus disse: "Eu sou... o que vivo e fui
morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do
inferno" (Ap. 1.17-18). As traduções "depois foi visto" e "me apareceu" (ICo. 15.5-8) são uma
maneira perfeita de começar a expressar o seu próprio triunfo. Ele era soberano tanto sobre a
morte como sobre as suas aparições após a ressurreição.
Além do mais, nenhum ser humano assistiu o momento da ressurreição, mas o fato de Jesus ter
aparecido repetidamente, no mesmo corpo, por cerca de quarenta dias (At. 1.3) a mais de
quinhentas pessoas diferentes (ICo. 15.6), em doze diferentes ocasiões, é uma evidência
incontestável de que Ele realmente ressuscitou dos mortos. De forma sucinta, a razão para se
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dar tanta ênfase a respeito das muitas aparições de Cristo não se deve ao questionamento se o
corpo da ressurreição era essencialmente invisível ou imaterial, mas para mostrar que a
ressurreição foi de fato material e imortal. Sem um túmulo vazio, e as repetidas aparições do
mesmo corpo que uma vez foi nele sepultado, não haveria nenhuma prova da ressurreição.
LUCAS 24.39 — JESUS SE ACOMODOU ÀS IDEIAS EQUIVOCADAS DOS SEUS DISCÍPULOS, QUE
FALARAM DA RESSURREIÇÃO DO SEU CORPO COMO "CARNE E OSSOS", COMO DIZ A SEITA
CIÊNCIA CRISTÃ?
Os intérpretes da seita Ciência Cristã dizem que pelo fato de a morte ser uma ilusão, Jesus não
morreu realmente na cruz. Não é possível existir uma ressurreição física e literal, pois não
existe algo como a morte. Os discípulos estavam então equivocados quando pensaram que
Jesus tinha morrido. Quando Jesus falou a respeito de seu "corpo ressuscitado" como "carne e
ossos", Ele estava simplesmente acomodando-se às ideias imaturas dos seus discípulos (Eddy,
593).
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Há numerosos problemas na visão da seita Ciência Cristã. Em
primeiro lugar, se Jesus referiu-se ao seu corpo ressuscitado como sendo um corpo de "carne e
ossos", meramente para acomodar-se às idéiai imaturas dos seus discípulos, então Jesus os
estava enganando escandalosamente, fazendo com que pensassem que Ele possuía um corpo,
quando na realidade Ele não o possuía. Tal visão faz do Salvador um mentiroso, o que coloca
em dúvida tudo aquilo que ele ensinou.
Ao apresentar como sua identidade as marcas das feridas (Jo. 20.27), juntamente com o corpo
que possuía antes da ressurreição, a única impressão que estas palavras poderiam ter deixado
nas mentes dos discípulos era que Jesus estava reivindicando ter ressuscitado literalmente no
mesmo corpo material em que morrera. Contudo, se Ele não tivesse ressuscitado nesse corpo
físico, estaria intencionalmente conduzindo os seus discípulos por um caminho errado. Ou
Jesus ressuscitou no mesmo corpo material em que morreu, ou mentiu.
Em segundo lugar, existem nas Escrituras numerosas provas de que Jesus ressuscitou dos
mortos em um corpo físico e material. Em Lucas 24.37-39, Jesus afirmou enfaticamente que
espíritos não possuem corpos materiais (físicos), como Ele possuía. Numerosas testemunhas
oculares — incluindo mais de quinhentas de uma só vez, viram o Cristo ressurreto (ICo. 15.6).
Falando a respeito da ressurreição de Cristo, Pedro insistiu que "nem a sua carne viu a
corrupção" (At. 2.31). Escrevendo após a ressurreição, João declarou que Jesus "veio em carne"
(IJo. 4.2; IIJo. 7). O uso do participio perfeito |"veio"] em 1 João 4.2 implica que Jesus veio em
carne no passado, e permaneceu em carne quando João escreveu estas palavras após a
ressurreição. O corpo que deixou a sepultura na manhã da Páscoa foi visto (Mt. 28.17), ouvido
(Jo. 20.15-16), e até mesmo tocado (Mt. 28.9). Ele comeu pelo menos quatro vezes após a
ressurreição (Lc. 24.30; 24.42-43; Jo. 21.12-13; At. 1.4), provando, desse modo, que Ele tinha
um corpo.
Em terceiro lugar, a partir de uma perspectiva histórica, para que alguém abrace a
interpretação da seita Ciência Cristã é preciso que acredite mais nas alegações de uma mulher
que viveu dezoito séculos após os dias de Cristo, do que nas alegações de numerosas
testemunhas oculares que de fato viram o Cristo ressurreto (ICo. 15.5-6). E muitas dessas
testemunhas oculares entregaram a própria vida defendendo a verdade daquilo que conheciam
e sabiam ser verdadeiro.
JOÃO 1.1 – JESUS É DEUS OU APENAS UM DEUS?
1- A TNM das TJs traz este verso do seguinte modo: "A Palavra [Cristo] era um deus" (a inserção
do artigo ‘um’ foi feita pelos autores). A revista Torre de Vigia afirma que "pela ausência do
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artigo definido 'o' isso significa que Cristo é apenas um deus, e não o Deus". Eles acreditam, de
fato, que Jesus é apenas um ser criado, ou mesmo Miguel, o Arcanjo. O texto grego de João 1.1
"não está dizendo que a Palavra (Jesus) era como o Deus com quem Ele estava, mas, antes, que
a Palavra era semelhante a um deus, divina”, dizem.
2- Para os muçulmanos Jesus é apenas um ‘enviado de Deus’: “Ó adeptos do Livro, não vos
fanatizeis em vossa religião, e não dizeis sobre Deus senão a verdade. O Messias, Filho de
Maria, não é mais do que um enviado de Deus e sua Palavra (Verbo, Logos) que lançou à Maria”
(Sura 4.171).
3- Os espíritas dizem: “Sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, cujo exame não entra no
quadro desta obra, e não o considerando, por hipótese, senão como um Espírito superior, não
podemos deixar de reconhece-lo com um dos Espíritos de ordem mais elevada e, por suas
virtudes, colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre... mesmo sem supor que Ele fosse
o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do
que um profeta, porquanto seria um Messias divino” (A Gênese, Allan Kardec, cap. XV Os Milagres
do Evangelho, p. 264 – www.febnet.otg.br/wp-content/uploads/2012/07/A-genese_Noleto.pdf).

Na nota explicativa de um suposto tradutor espírita do NT, que se apresenta como erudito
conhecedor da gramática grega, encontramos: “A função de predicativo do sujeito, nessa
oração, é exercida por um substantivo ‘Theós’, o que não altera de forma alguma sua função
sintática. Nesse caso, o predicativo não pretende individualizar ‘lógos’ afirmando ser ele um
Deus, mas qualificar, especificar sua natureza, indicando-lhe a natureza divina. Do contrário
haveria um rompimento irreconciliável com o monoteísmo judaico, ideia difícil de ser aceita,
mesmo no ambiente do judaísmo helenizado de Éfeso. A questão, posta nestes termos, nos
permite concluir que a identificação de Jesus com Deus somente foi possível no ambiente grecoromano, no qual histórias de deuses e filhos de deuses que se corporificam na Terra eram muito
comuns” (O Novo Testamento, Haroldo Dutra Dias, FEB, 2013, p. 393).
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Não é correto traduzir esse verso como "a Palavra era um deus", e
também não é correto negar a divindade de Cristo. A completa divindade de Cristo é apoiada
por outras referências em João (8.58; 10.30; 20.28), bem como ao longo de todo o Novo
Testamento (Cl. 1.15-16; 2.9; Tt. 2.13; Hb. 1.8). Além do mais, não é necessário traduzir
substantivos no grego, que não estejam acompanhados de artigos definidos, como se
estivessem acompanhados por um artigo indefinido (pois não existem artigos indefinidos no
grego). Em outras palavras theos ("Deus"), sem estar acompanhado pelo artigo definido "o"
(hó), não deve ser traduzido como "um deus", como as TJs fizeram quando se referiram a
Cristo. É importante destacar que o termo "theos" sem o artigo definido "hó" é utilizado no
Novo Testamento referindo-se ao Deus Jeová. A falta do artigo definido em Lucas 20.38,
referindo-se a Jeová, não significa que Ele seja um Deus menor; assim como a falta do artigo
definido em João 1.1, referindo-se a Jesus, t a m bém não significa que Ele seja um Deus menor.
O fato é que a presença ou a ausência do artigo definido não alteram o significado
fundamental do termo "theo”. Se João tivesse a intenção de dar à frase um sentido adjetivo
("que a Palavra era semelhante a um deus, ou divino), ele teria à disposição um adjetivo
(theios) que poderia perfeitamente ter sido utilizado.
De modo contrário às alegações da STV e dos espíritas, os textos do Novo Testamento utilizam
o artigo definido referindo-se a Cristo como "o Deus" (oh theos).Um exemplo disso é João
20.28,onde Tomé diz: "Senhor meu, e Deus meu!" No texto grego lê-se literalmente "O Meu
Senhor e o meu Deus [hó theos]" (Mt. 1.23 e Hb. 1.8). Então não importa se João utilizou ou
não o artigo definido, no capítulo 1 e verso 1 — a Bíblia claramente ensina que Jesus é Deus, e
não apenas um deus.
As TJs e os espíritas têm em comum o ‘teólogo’ Johannes Greber, que supostamente teria
traduzido a Bíblia guiado pelos ‘bons espíritos’. Foi ele o primeiro a acrescentar a palavra ‘um’
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neste versículo, com a clara intenção de negar a divindade de Jesus (Bíblia Apologética, ICP,
2000, p. 1039). Que Jesus é Jeová (Yahweh) está claro, a partir do fato de que o Novo
Testamento aplica a Jesus, de modo consistente, passagens e atributos que no Antigo
Testamento eram aplicáveis apenas a Jeová (compare Êx. 3.14 com Jo. 8.58; Is. 6.1-5 com Jo.
12.41; Is. 44.24 com Cl. 1.16; Ez. 43.2 com Ap. 1.15; Zc. 12.10 com Ap. 1.7).
JOÃO 8.58 — TODOS POSSUÍMOS A PRESENÇA DO “EU SOU” DENTRO DE NÓS?
Os profetas da Nova Era, Mark e Elizabeth Clare, interpretam essas palavras de Jesus de acordo
com a visão distorcida da Nova Era, elevando todos os seres humanos ao mesmo patamar de
Deus. Esses "profetas" dizem que "a presença 'Eu Sou' de Jesus se parece com a sua. “Esse é o
denominador comum. Esse é o termo de igualdade dos filhos e filhas de Deus. Ele criou você
igual, ou seja, deu-lhe uma presença ‘Eu Sou’ — Ele deu a você uma Natureza Divina" (Prophet,
1990, p. 83). De modo semelhante, a fundadora da seita Ciência Cristã, Mary Baker Eddy, disse
que "por esses discursos Jesus não quis dizer que o Jesus humano tenha sido ou seja eterno, mas
que a divina ideia, ou Cristo, era e é; portanto, antecedeu a Abraão; não que Jesus
pessoalmente fosse um com o Pai, mas que no plano espiritual, Cristo, habita para sempre no
seio do Pai" (Eddy, Science and health, págs. 333,334).
RESPOSTA APOLOGÉTICA: João 8.58 não pode ser interpretado no sentido de que todo ser
humano possui em si mesmo "a presença do Eu Sou". Neste verso Jesus atribuiu a si mesmo o
divino nome Yahweh. A base desse fato é que "Eu Sou" e "Yahweh" são equiparados em Êxodo
3.14-15. Jesus aqui estava se equiparando ao Deus Todo-Poderoso, como o próprio Deus se
revelou em Êxodo 3.
Os judeus não entenderam que Jesus estivesse ensinando que eles também eram identificados
como "Eu Sou", nem Jesus os corrigiu dizendo: "Oh, vocês entenderam mal, pois vocês também
são Eu Sou”. Jesus, única e exclusivamente, declarou ser Ele "o grande Eu Sou" do Antigo
Testamento. A reação dos judeus demonstra que eles compreenderam que Jesus estava
fazendo uma alegação única de divindade. "Pegaram em pedras para lhe atirarem" (v. 59) foi a
reação própria contra alguém na seguinte condição: "Sendo tu homem, te fazes Deus a ti
mesmo" (Jo. 10.32-33).
JOÃO 14.16 — O CONSOLADOR É MAOMÉ? O CONSOLADOR É O ESPIRITISMO? O
CONSOLADOR É A CIÊNCIA CRISTÃ?
Os muçulmanos veem nessa referência ao "Consolador" (do grego paracleto) uma profecia
sobre a vinda de Maomé, porque o Alcorão (Sura 61.6) refere-se a ele como "Ahmad"
(periclytos – o louvado), que os muçulmanos tomam como sendo a correta tradução do termo
paracleto.
A Ciência Cristã também reivindica ser o Consolador. Mary Baker Eddy certa vez ostentou:
"Entendo que esse Consolador é a Divina Ciência”, a seita Ciência Cristã que ela fundou. Mary
também alegou que "quando a Ciência do cristianismo se manifestar, ela vos conduzirá em toda
a verdade" (Eddy, 55,271).
O Espiritismo afirma ser o Consolador. "Reconhecemos que o Espiritismo realiza todas as
promessas do Cristo, a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de Verdade
que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda acha-se por essa
forma realizada, porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador” (Allan Kardec, Obras
Completas, A Gênese, 1985, p. 912).
RESPOSTA APOLOGÉTICA: 1- Maomé Não É o Consolador. Não existe absolutamente nenhuma
base para concluir que o Consolador (paracleto), aqui mencionado por Jesus, seja Maomé. Dos
5.366 manuscritos gregos do Novo Testamento, sequer um deles contém o termo periclytos ("o
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louvado"), como os muçulmanos reivindicam que esse termo deveria ser lido. Jesus claramente
identifica o Consolador como sendo o Espírito Santo, e não Maomé. Jesus se refere a "aquele
Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará" (Jo. 14.26).
O Consolador foi dado aos discípulos de Jesus ("vós", v. 16), mas Maomé não. O Consolador iria
habitar com eles "para sempre" (v. 16), mas Maomé morreu há treze séculos. Jesus disse aos
discípulos: "...vós o conheceis” (o Consolador, v. 17), mas eles não conheciam Maomé, que
nasceu 600 anos depois.
Jesus disse aos seus apóstolos que o Consolador "estará em vós" (v. 17). Maomé não esteve
"em" nenhum dos apóstolos de Jesus, em nenhum sentido. O Consolador seria enviado "em
meu [Jesus] nome" (Jo. 14.26). Nenhum muçulmano crê que Maomé tenha sido enviado por
Jesus, em seu nome. O Consolador que Jesus enviaria não falaria "de si mesmo" (Jo. 16.13), ao
passo que Maomé constantemente testifica sobre si mesmo no Alcorão (Sura 33.40). O
Consolador glorificaria Jesus (Jo. 16.14), e Maomé alega suplantar a Jesus na condição de
profeta mais recente. Finalmente, Jesus afirmou que o Consolador viria "não muito depois
destes dias" (At. 1.5) e Maomé veio 600 anos depois.
2- A Ciência Cristã Não É o Consolador. Está claro, tanto pelas palavras de Jesus, como pelo
contexto, que Ele não estava se referindo a Mary Baker Eddy ou à Ciência Cristã fundada por
ela. Em primeiro lugar, Jesus refere-se ao Consolador como "Ele" — e não "ela" (no feminino,
como fez Mary Baker Eddy). Jesus identificou o Consolador como "o Espírito da verdade" já no
verso seguinte, João 14.17. Um pouco mais adiante, o Consolador é chamado de "o Espírito
Santo" (v. 26), identificado com o Pai e o Filho na Santa Trindade (Mt. 28.19; IICo. 13.13). Não
existe absolutamente nenhuma evidência de que o Consolador seja qualquer outra pessoa
senão Deus, o Espírito Santo.
3- O Espiritismo Não É o Consolador. No Livro de Atos, capítulo 2, lemos que Jesus cumpriu a
promessa de enviar o Consolador cinquenta dias após a Sua ressurreição, por volta do ano 33
da era cristã. Os kardecistas dizem que o espiritismo foi fundado por Allan Kardec, e elegeram a
data da publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, como fundação da sua religião, que
também chamam de ciência e filosofia. Com o Mestre Divino aprendemos que o Consolador
não é uma confraria, não é uma religião, não é uma doutrina, não é um conjunto de doutrinas e
também não é uma filosofia.
O Senhor Jesus disse que o Consolador O glorificaria. O espiritismo faz o contrário: destituiu
Jesus de sua glória e o rebaixou a um homem mortal, que se sobressai dos demais apenas por
possuir um caráter elevado que merece ser imitado.
O Senhor Jesus afirmou que o Consolador viria convencer o homem do pecado, da justiça e do
juízo. O espiritismo diz que o pecado não existe, chama a reencarnação de justiça de Deus e
afirma que jamais haverá o dia do juízo (Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Editora Petit, 2ª edição,
2001, p. 96).

O Senhor Jesus deixou claro que o Consolador é UM. Allan Kardec chama de "consolador" um
conjunto que inclui a doutrina espírita e o sem número de ‘espíritos’ que se manifestam aos
que os invocam, incluídos aí os espíritos levianos, ignorantes, maliciosos, inconsequentes,
zombeteiros, embusteiros, trapaceiros e enganadores, que costumam usar o nome de
personalidades da História para atrair e prender a atenção dos incautos (Livro dos Espíritos, Allan
Kardec, Editora Petit, 2ª edição, 2001, p. 31). Que tipo de consolo se pode esperar desses espíritos?
JOÃO 19.26-27 – A DECLARAÇÃO DE JESUS A RESPEITO DE MARIA CONFERE A ELA O PAPEL DE
MEDIADORA DO PLANO DA SALVAÇÃO?
Na cruz, Jesus disse à sua mãe: "Mulher, eis aí o teu filho", e ao discípulo: "Eis aí tua mãe" (Jo.
19.26b-27a). De modo ampliado e com base nessa passagem, para os católicos Maria ganhou o
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papel de "mediadora" ou "corredentora". Os católicos insistem que isso "não deve ser
concebido como se fora uma equação da eficácia de Maria com a atividade redentora de Cristo,
o único Redentor da humanidade" (ITm. 2.5), pois ela mesma precisou de redenção e foi
redimida por Cristo". Contudo, os estudiosos católicos destacam: "No poder da graça da
Redenção, cujo mérito pertence a Cristo, Maria, por sua entrada espiritual no sacrifício de seu
divino filho, em favor dos homens, fez expiação pelos pecados da humanidade, e (de congruo),
fez jus à aplicação da graça redentora de Cristo. Desse modo, ela coopera na redenção subjetiva
da espécie humana".
Numa ‘interpretação mística’, os católicos veem em João o representante de toda a raça
humana. Nele, Maria foi dada como a mãe espiritual de toda a humanidade remida, para que
ela, por sua poderosa intercessão, pudesse obter para os seus filhos necessitados de auxílio
todas as graças por meio das quais eles possam alcançar a salvação eterna.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Faltam, por completo, as evidências necessárias nas Escrituras para
que se possa chamar Maria de mediadora ou corredentora. De um lado, o próprio contexto
fornece o significado da declaração de Jesus, quando complementa: "E desde aquela hora o
discípulo a recebeu em sua casa" (Jo. 19.27). Jesus, como o filho mais velho (e os católicos o
dizem "único"), estava morrendo, e recomendou sua mãe aos cuidados de João, o único
apóstolo presente junto à cruz no momento da crucificação.
Por outro lado, uma clássica autoridade católica romana nos dogmas católicos confessa:
"Faltam nas Escrituras provas expressas". Ele meramente diz que "os teólogos buscam
fundamento bíblico" para uma interpretação mística de João 19.26. Tal interpretação, porém, é
removida para longe do verdadeiro sentido do texto, e em virtude de sua natureza não
plausível, apenas enfraquece o caso no tocante à doutrina. Na verdade, o claro significado de
muitas passagens das Escrituras declara que existe apenas "um só Deus e um só mediador entre
Deus e os homens, Jesus Cristo, homem" (ITm. 2.5; confira com Jo. 10.1,9-11 e 14.6; Hb. 1.2-3 e
10.12).
A alegação dos católicos de que o termo "um" (monos) em ITm. 2.5 não significa somente um
(eis) é uma falsa disjunção. É óbvio que o apóstolo Paulo procurou nessa passagem comunicar
que existe somente um Deus e somente um mediador entre Deus e os homens, pois se a
palavra monos não significasse "somente um", então o apóstolo teria deixado aberta a porta
também para o politeísmo, uma vez que a mesma construção se aplica igualmente a Deus.
Existe um dilema inerente na mariologia católica. A teologia católica admite que podemos
obter de Cristo tudo aquilo que precisamos como crentes. Contudo, muitos teólogos católicos
já exaltaram o papel de Maria como aquela que pode dispensar toda a graça. Ou o papel de
Maria é supérfluo, ou a mediação desempenhada por Cristo é diminuída. A única saída para o
dilema é considerar, como fazem os crentes protestantes, que Maria não dispensa nenhuma
graça. Maria, como a mãe terrena de Jesus, foi o canal através de quem a graça de Deus entrou
no mundo, mas Maria não é agora no céu a despenseira da graça de Deus a nosso favor.
JOÃO 20.22-23 – ESTE TEXTO INDICA QUE OS SACERDOTES TÊM AUTORIDADE PARA PERDOAR
PECADOS?
Baseados nesse texto, os católicos mantêm que "a igreja recebeu da parte de Cristo poder para
perdoar pecados cometidos após o batismo" (Ott, 1960, 417). E "com estas palavras, Jesus
transferiu aos apóstolos a missão que Ele mesmo recebeu do Pai... Do mesmo modo que Ele
mesmo perdoou pecados na terra (Mt. 9.2; Mc. 2.5), agora investiu também os apóstolos de
poder para perdoar pecados" (Ibid., 419). Os católicos acreditam que esse poder singular de
perdoar pecados foi também concedido aos sacerdotes católicos romanos da atualidade.
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RESPOSTA APOLOGÉTICA: Não se discute que foi dado aos apóstolos o poder de pronunciar o
perdão e/ou reter os pecados. Contudo, a reivindicação católica de que esse seja um poder
especial, de posse exclusiva daqueles que são ordenados sob a verdadeira autoridade
apostólica — que a igreja católica alega só ela possuir, dizendo ser os verdadeiros sucessores
dos apóstolos — não encontra apoio nesse texto.
Nenhuma reivindicação é encontrada, em qualquer parte do texto, de que apenas sacerdotes
devidamente ordenados de acordo com a autoridade apostólica, que seriam os católicos
romanos, o clero da igreja ortodoxa oriental e de algumas comunidades anglicanas, devam
sozinhos possuir esse poder.
Todos os crentes que viveram nos primórdios da igreja cristã, incluindo pessoas leigas,
anunciaram o Evangelho através do qual os pecados são perdoados (Rm. 1.16; ICo. 15.1-4). Esse
ministério de perdão e reconciliação não foi limitado a qualquer classe especial conhecida
como "sacerdotes" ou "o clero" (IICo. 3-5). Filipe, que era um diácono (At. 6.5), e não um
presbítero ou sacerdote no sentido católico romano, pregou o Evangelho aos samaritanos. Esse
fato resultou na conversão de muitos deles (At. 8.1-12), o que envolveu o perdão dos seus
pecados. Os apóstolos vieram mais tarde não para cooperar na conversão dessas pessoas, mas
para compartilhar com elas o especial "dom do Espírito Santo" (At. 2.38 e 8.18), com a evidente
manifestação do falar em línguas (At. 2.1-4), que acompanhava esse dom especial (At. 1.5; 2.38
e 10.44-46).
Esta passagem de João é paralela à da Grande Comissão, na qual Jesus instruiu todos os seus
discípulos a levarem o Evangelho a todo o mundo e fazer discípulos (Mt. 28.18-20; Mc. 16.1516; Lc. 24.46-49). Nessa ordem para evangelização, Jesus promete, como faz na passagem em
questão, que a pregação do Evangelho (Mc. 16.15) resultará na "remissão dos pecados" (Lc.
24.47) daqueles que cressem, e que pelo seu Espírito estará junto deles até a consumação dos
séculos (Mt. 28.20). Todos esses três aspectos têm um paralelo em João, onde encontramos
Jesus dando o "Espírito Santo" aos discípulos (Jo. 20.22), mandando que proclamassem "o
perdão dos pecados" (Jo. 20.23), e comissionando-os para que desempenhassem a sua missão
na autoridade do Pai. "Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós" (Jo. 20.21).
Então, examinando com mais cautela, não existe um poder maior, dado na passagem que está
em João 20.22-23, do que aquele que todos os discípulos possuíram como resultado do grande
comissionamento, tarefa esta reconhecida até mesmo pelo Vaticano II como uma obrigação de
todo cristão.
Em resumo, de modo contrário às reivindicações católicas, não há nada em João 20.22-23 que
apoie a primazia ou a infalibilidade do papado, nem de qualquer poder sacerdotal exclusivo.
Trata-se simplesmente de uma afirmação na qual Jesus dá aos seus discípulos a habilidade de
ministrar o perdão de pecados a todos aqueles que creem na mensagem que os apóstolos
foram comissionados a proclamar.
Devemos observar, ainda, que o poder de perdoar pecados era meramente declarativo. Os
apóstolos declaravam que o pecador arrependido, crente em Jesus como seu Senhor e
Salvador, reunia as condições para ser salvo e ter seus pecados perdoados, mas não que eles
perdoavam pecados. Podemos observar que no AT ninguém tinha poder para perdoar pecados
senão Deus (Is. 43.25) e o NT diz o mesmo (Mt. 9.2-7; Mc. 2.7).
Seguindo o mesmo raciocínio, constatamos que no AT os sacerdotes não tinham poder de
curar, mas apenas de declarar a cura. Não podiam dar ou tirar a lepra, porque era algo
exclusivo de Deus. O poder concedido aos sacerdotes consistia em pronunciar o que Deus
fizera. Quando Davi pecou Natã disse: “Também o Senhor perdoou o teu pecado” (IISm. 12.13).
O poder declarativo do profeta Natã garantiu a Davi que seu pecado estava perdoado, devido à
sua manifestação de arrependimento. Esse poder declarativo, concedido na antiga aliança aos
profetas, foi outorgado por Jesus aos discípulos na nova aliança. Assim, os servos de Jesus
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podem declarar perdoados aqueles que se encontram ligados a Deus, mas não podem dizer o
mesmo aos impuros e aos imundos, por estarem desligados de Deus (Mt. 18.18; Jo. 20.23).
ATOS 1.9-11 – ESTA PASSAGEM PROVA QUE A SEGUNDA VINDA DE CRISTO SERÁ UM EVENTO
INVISÍVEL?
No episódio da ascensão, vários discípulos testemunharam Cristo sendo elevado às nuvens.
Então alguns anjos disseram aos discípulos que Cristo, na sua segunda vinda "há de vir assim
como para o céu o vistes ir" (At. 1.9-11) — isto é, Ele desapareceu e já não podia mais ser visto.
As TJs dizem que essa passagem indica que a segunda vinda será um evento invisível. Forçam
esse entendimento para reforçar que essa “presença invisível” inclusive já aconteceu em 1914.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Jesus ascendeu ao céu corporal e visivelmente, conforme
testemunhado pelos discípulos (v. 9). Ele não pôde mais ser visto somente depois que havia
ascendido ao céu corporal e visivelmente ("e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos"
— verso 9). Do mesmo modo, Cristo virá outra vez (v. 11). O ensino consistente das Escrituras é
uma segunda vinda corpórea e visível. Apocalipse 1.7 diz: "Eis que vem com as nuvens, e todo
olho o verá, até os mesmos que o traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre
ele. Sim! Amém!" E Mateus 24.30 diz: "Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; e
todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu,
com poder e grande glória".
ATOS 2.4 – O FATO DO ESPÍRITO SANTO TER ENCHIDO OS DISCÍPULOS PROVA QUE ELE NÃO É
UMA PESSOA?
Esse verso diz que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. As TJs raciocinam do seguinte
modo: "Uma comparação de textos bíblicos que se referem ao Espírito Santo mostra que eles o
mencionam como 'enchendo' pessoas". Essa expressão não seria "apropriada se o Espírito Santo
fosse uma pessoa".
RESPOSTA APOLOGÉTICA: A personalidade do Espírito Santo é o testemunho das Escrituras. O
Espírito Santo possui os atributos essenciais de personalidade — pensamento (ICo. 2.11),
emoções (Ef. 4.30) e vontade (ICo. 12.11). Ele faz coisas que somente uma pessoa é capaz de
fazer — tais como ensinar (Jo. 14.26), testificar (Jo. 15.26), dirigir (Rm. 8.14), comissionar (At.
13.4), dar ordens (At. 8.29), orar (Rm. 8.26) e falar às pessoas (IIPe. 1.21). Ele também é tratado
como uma pessoa. Por exemplo, pode-se tentar mentir a Ele (At. 5.3). Não se tenta mentir a um
mero poder ou força.
ATOS 2.38 – PEDRO ESTÁ DECLARANDO QUE O BATISMO É NECESSÁRIO PARA SALVAÇÃO?
Os mórmons citam esse verso como prova de que uma pessoa deve obrigatoriamente ser
batizada, para que possa receber o perdão de seus pecados e ser salva (Talmage, 1977, 122).
RESPOSTA APOLOGÉTICA: O que Pedro quer dizer aqui torna-se claro, quando consideramos o
possível significado de ser batizado "para" a remissão dos pecados à luz do uso desta
preposição, tanto dentro do contexto quanto do restante das Escrituras.
Em primeiro lugar, o termo "para" (do grego eis) pode tanto significar "com vistas a" ou "por
causa de". No último sentido, o batismo nas águas aconteceria porque essas pessoas foram
salvas, e não para que elas sejam salvas.
Em segundo lugar, pessoas são salvas quando recebem a Palavra de Deus, e as pessoas que
ouviram Pedro naquela ocasião "de bom grado receberam a sua palavra" antes que fossem
batizados (At. 2.41).
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Em terceiro lugar, o verso 44 fala de "todos os que criam" como aqueles que compunham a
Igreja Primitiva, e não o conjunto de todos aqueles que eram batizados.
Em quarto lugar, mais tarde, aqueles que deram crédito à mensagem de Pedro, receberam o
Espírito Santo antes de serem batizados (At. 10.47).
Em quinto lugar, Paulo separa o batismo do Evangelho, dizendo: "Cristo enviou-me não para
batizar, mas para evangelizar" (ICo. 1.17a). Mas é o Evangelho que nos salva (Rm. 1.16).
Portanto, o batismo não é parte da condição de salvação.
Em sexto lugar, Jesus se referiu ao batismo como uma obra de justiça (Mt. 3.15), mas a Bíblia
declara que "não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo" (Tt. 3.5).
Em sétimo lugar, sequer uma vez durante todo o Evangelho de João, escrito explicitamente
para que as pessoas pudessem crer e ser salvas (Jo. 20.31), o batismo é mencionado como uma
condição de salvação. Antes, esse Evangelho instrui as pessoas a "crerem" para que sejam
salvas (Jo. 3.16-18,36).
Parece melhor compreender a declaração de Pedro do seguinte modo: "Arrependei-vos e sede
batizados como resultado do perdão de vossos pecados". Fica claro, através do contexto e do
restante das Escrituras, que essa visão olhava para o passado, para a ocasião em que os
pecados das pessoas foram perdoados, no momento em que elas foram salvas. As etapas de
crer, arrepender-se e ser batizado são colocadas juntas, uma vez que o batismo deveria
naturalmente ocorrer em seguida ao ato de crer, mas em nenhuma passagem é dito que
"aquele que não for batizado será condenado" (Mc. 16.16). Contudo, Jesus disse enfaticamente
que "quem não crê já está condenado" (Jo. 3.18). As Escrituras não fazem do batismo uma
condição para a salvação. O que Pedro estava dizendo é que a pessoa deveria ser batizada para
evidenciar ao mundo o perdão que já recebeu.
ATOS 2.44-45 E 4.34-35 – OS CRISTÃOS PRIMITIVOS PRATICAVAM O COMUNISMO?
Alguns têm inferido que os cristãos na Igreja Primitiva praticaram uma forma de comunismo,
devido ao fato de que "vendiam suas propriedades e fazendas" e tinham "tudo em comum".
Alguns grupos sectários têm citado tais versos, forçando os seus membros a entregar todas as
suas posses materiais ao grupo.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Essas passagens não são prescritivas, mas simplesmente descritivas.
Em parte alguma elas colocam esses fatos como normativos. Essas passagens simplesmente
descrevem o que estavam fazendo as pessoas que criam. Até onde está indicado pelo texto, tal
sistema era um arranjo temporário. Aparentemente, ficaram juntos em Jerusalém, uma vez que
esse foi o lugar onde o Espírito Santo desceu sobre eles, e a primeira grande entrega de pessoas
a Cristo aconteceu. As necessidades geradas pelo fato de estarem vivendo juntos e fora de suas
próprias casas ocasionaram esse tipo de arranjo comum.
Esse esquema comunitário acontecia espontaneamente. Não existe absolutamente qualquer
indicação no texto de que fosse compulsório. E era também parcial. O texto implica que
vendiam propriedades e campos extras, ou seja, que não vendiam o único domicílio residencial
que possuíssem. A maioria dessas pessoas acabou deixando Jerusalém, para onde tinham vindo
para a festa de Pentecostes (At. 2.1), e retornaram a seus próprios lares, que estavam
espalhados por todas as partes do mundo de então (At. 2.5-13).
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ATOS 17.1-3 – PAULO PREGAVA AOS SÁBADOS NA SINAGOGA, O QUE PROVA QUE A GUARDA
DO SÁBADO ESTAVA EM VIGOR?
Os ASD argumentam que Paulo sancionou para os cristãos a prática da guarda do sábado,
através de seu costume de frequentar e ministrar as suas pregações na sinagoga judaica aos
sábados.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: A prática de Paulo de discursar aos judeus era meramente parte de
sua estratégia missionária, visando alcançá-los onde quer que estivessem reunidos, e a partir
das próprias Escrituras deles. Esse fato não sancionou a guarda do sábado pelos cristãos, do
mesmo modo que as reuniões de Paulo com os filósofos pagãos também não trouxeram
nenhuma nova prática aos cristãos (At. 17.22-34). Ao contrário, Paulo disse aos Colossenses
que o sábado era apenas uma "sombra", que se foi quando a "substância" veio com Cristo (Cl.
2.16-17). O Novo Testamento, por diversas vezes, menciona que a lei judaica contida no Antigo
Testamento foi cumprida por Cristo (Rm. 10.4). Por causa desse cumprimento da lei "se faz
também mudança da lei" (Hb. 7.12).
O mandamento referente à guarda do sábado é o único dos Dez Mandamentos não enunciado
no contexto da graça no Novo Testamento. Essa teria sido uma significativa omissão, caso esse
mandamento devesse ser praticado pelos cristãos da atualidade. Antes, o Novo Testamento
sanciona o primeiro dia da semana para a adoração cristã — como um costume do próprio
Paulo. As razões para tal são óbvias. Foi o dia em que Cristo ressuscitou, dando início, desse
modo, à comemoração cristã do primeiro dia da semana. As primeiras aparições de Jesus, após
ter ressuscitado, aconteceram aos domingos, o que estabeleceu um padrão de expectativa de
sua presença no primeiro dia da semana (Mc. 16.2; Jo. 20.19,26).
Assim, reunir-se no primeiro dia da semana tornou-se a prática da igreja apostólica (At. 20.7;
ICo. 16.2). No último livro do Novo Testamento, o apóstolo João estava meditando em um
domingo, o "dia do Senhor", quando recebeu uma visão de Cristo (Ap. 1.10), mostrando que a
prática continuou por muitas décadas após os dias de Jesus na terra. Na verdade, a igreja cristã
tem dado continuidade a essa prática desde o primeiro século.
ATOS 17.28 – PAULO SUSTENTA A CRENÇA PANTEÍSTA QUE DEUS ESTÁ EM TODAS AS
COISAS?
O apóstolo Paulo disse aos filósofos na Colina de Marte: "nele vivemos, e nos movemos, e
existimos” Os adeptos da Ciência Cristã veem nesse verso fundamento para a sua crença
panteísta de que “assim como uma gota de água é um só ser com o oceano; assim como um
raio de luz é um só ser com o sol, do mesmo modo Deus e o homem, Pai e filhos, são um só ser”.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Não existe neste verso, nem em qualquer outra parte do Novo
Testamento, qualquer razão para se crer que o apóstolo Paulo tenha ensinado o panteísmo. Em
primeiro lugar, a formação de Paulo era de judeu ortodoxo, um fariseu (Fp. 3.4-6), e como tal
estritamente monoteísta (Dt. 6.4; ICo. 8.4-6). Em segundo lugar, nesta passagem Paulo se
referia ao “Deus que fez o mundo e tudo que nele há” (At. 17.24), enquanto os panteístas
acreditam que Deus seja o mundo e tudo que nele há. Em terceiro lugar, Paulo apenas afirmou
que todos temos a nossa vida e o nosso ser ”nEle”, e não que sejamos Deus, como argumentam
os panteistas. Isso significa dizer que Deus é a causa da sustentação de todas as coisas, bem
como a causa originadora de todas as coisas (Cl. 1.17).
ATOS 19.12 – OS MILAGRES FEITOS ATRAVÉS DAS ROUPAS DOS APÓSTOLOS APÓIAM A
VENERAÇÃO DAS RELÍQUIAS?
Os católicos pensam que essa ocorrência histórica, dos tempos da Igreja Primitiva, credencia a
veneração de relíquias.
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RESPOSTA APOLOGÉTICA: As curas sobrenaturais alcançadas através das roupas do apóstolo
Paulo não provam que devamos venerar coisa alguma. Aos apóstolos foram concedidos os
especiais "sinais do apostolado" (IICo. 12.12), com a finalidade de confirmar a revelação
especial de Deus (o Novo Testamento) através deles. Os sinais de um apóstolo já não são mais
necessários para esse propósito específico (Hb. 2.3-4).
No tocante às relíquias, nem nesta passagem, nem em qualquer outra do Novo Testamento, é
dito que se deve venerar objetos através dos quais foram feitos milagres. No Antigo
Testamento Deus proibiu esse tipo de idolatria de modo geral. Quando qualquer objeto, como
a serpente de bronze, era venerado, o fato era considerado idolatria (IIRs. 18.4).
Deus mandou, de modo muito claro, que o seu povo não fizesse imagens de escultura, nem se
prostrasse diante delas em um ato de devoção religiosa. Esse é o mesmo erro dos pagãos que
adoraram a criatura ao invés de adorar o Criador (Rm. 1.25). A Bíblia nos proíbe fazer ou nos
"prostrar" diante de qualquer "imagem" num ato de devoção religiosa (Êx. 20.4-5).
ROMANOS 1.19-20 — AQUELES QUE NUNCA OUVIRAM O EVANGELHO ESTÃO PERDIDOS?
Jesus disse: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim" (Jo.
14.6). Também At. 4.12 diz a respeito de Cristo: "E em nenhum outro há salvação, porque
também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser
salvos". Diante disso, podemos afirmar que alguém que jamais ouviu o Evangelho de Cristo
estará eternamente perdido? Paulo parece responder a essa pergunta afirmativamente. Mas é
justo condenar pessoas que jamais ouviram falar a respeito de Cristo? A Nova Era aponta para
esse problema, como argumento à ideia de que todas as religiões do mundo são caminhos que
levam a Deus.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: A resposta de Paulo é clara. Ele disse que os gentios são
"inescusáveis", então a condenação dos gentios é justa (Rm. 2.12). Essa passagem está
ensinando que os judeus são julgados pela lei (pelas Escrituras hebraicas), porém os gentios são
condenados pela "lei escrita em seus corações" (v. 15).
A questão acerca da justiça de Deus, quanto ao julgamento dos gentios, admite a inocência por
parte dos não salvos que não ouviram as Boas Novas — o Evangelho. Mas a Bíblia nos diz que
"todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus" (Rm. 3.23). Além disso, Romanos 1.18-20
diz que Deus claramente se revela através daquilo que Ele criou "para que eles fiquem
inescusáveis". Os seres humanos não são inocentes no tocante à revelação natural de Deus.
Se uma pessoa não ouviu o Evangelho, e vive da melhor foma possível para alcançar a salvação
por sua própria habilidade, está simplesmente fazendo obras, mas a salvação é pela graça (Ef.
2.8-9). Ninguém é capaz de fazer algo para obter como pagamento o acesso ao céu. Se assim
fosse, o sacrifício de Cristo na cruz seria desnecessário. Aqueles que buscam a luz necessária
para a salvação irão encontrá-la para que possam salvar-se (Is. 55.6; Lc. 11.9; Hb. 11.6). Deus
possui muitas maneiras de fazer com que a verdade da salvação através de Cristo alcance
aqueles que o buscam. Ele pode enviar um missionário (At. 10), uma transmissão através do
rádio, televisão, mídias digitais ou uma Bíblia (SI. 119.130). Mas aqueles que dão as costas à luz
que possuem (ignorando as obras criadas por Deus), e se encontram perdidos em trevas, não
terão ninguém a quem atribuir a culpa, senão a si mesmos (Jo. 3.19).
ROMANOS 1.26 — ESTE VERSO SIGNIFICA QUE PESSOAS HOMOSSEXUAIS NÃO PODERIAM
SER HETEROSSEXUAIS, PORQUE ISSO NÃO SERIA O NATURAL PARA ELAS?
De acordo com alguns homossexuais, quando Paulo falou contra aquilo que é "contrário à
natureza", ele não estava declarando que a homossexualidade fosse moralmente errada, mas
simplesmente que era "contrária à natureza" para as pessoas heterossexuais. A expressão
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"contrário à natureza" é utilizada no sentido sociológico, e não no sentido biológico. Então,
alegam que esta passagem de fato aprova as práticas homossexuais, ao invés de condená-las.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Quando a Bíblia declara que as práticas homossexuais são "contrárias
à natureza" (Rm 1.26), está se referindo à natureza biológica e não à natureza sociológica. Essa
passagem não pode ser utilizada para justificar o homossexualismo.
A sexualidade e a expressão sexual foram biologicamente definidas nas Escrituras desde o
princípio da criação. Deus criou "macho e fêmea" e então disse-lhes "frutificai, e multiplicaivos" (Gn. 1.27-28). Essa reprodução só seria possível se Ele estivesse se referindo de forma
biológica a um macho e uma fêmea. A orientação sexual é entendida biologicamente, não
sociologicamente. Somente um pai e uma mãe biológicos são capazes de produzir filhos, e a
referência a "uma só carne" simplesmente não pode ser entendida em qualquer
relacionamento, exceto no matrimonio físico heterossexual.
A passagem em Romanos diz: "varão com varão, cometendo torpeza". Isso indica claramente
que a classificação desse ato pecaminoso condenado era homossexual em sua natureza (Rm.
1.27). Aquilo que eles faziam não era para eles natural, pois "mudaram" para o "contrário à
natureza" (v. 26). Então os atos homossexuais foram pronunciados contrários à natureza,
também para os homossexuais. Desejos homossexuais são também chamados de "paixões
infames" (v. 26). Portanto, é evidente que Deus está condenando os pecados sexuais praticados
entre pessoas de mesmo sexo biológico. Atos homossexuais são contrários à natureza humana
como tal, e não apenas contrários à orientação sexual de pessoas heterossexuais.
ROMANOS 2.6-7 — ESTA PASSAGEM ENSINA QUE AS BOAS OBRAS SÃO CONDIÇÃO
NECESSÁRIA PARA A SALVAÇÃO?
O Concílio Católico Romano de Trento declarou que para "aqueles que trabalharem bem 'até o
fim' [Mt. 10.22], e que confiarem em Deus, será proposta a vida eterna, bem como uma graça
misericordiosamente prometida aos filhos de Deus através de Jesus Cristo 'e como recompensa'
a qual é... para fielmente ser concedida por suas boas obras e méritos". Acrescenta ainda que
"se alguém disser que as boas obras de uma pessoa justificada são de algum modo uma dádiva
de Deus, e que não são também os bons méritos da pessoa que é justificada, ou ainda que
aquele que é justificado por suas boas obras ...na verdade não merece um aumento da graça, a
vida eterna, e o alcance da vida eterna (se morrer na graça), e também um aumento em glória;
que aquele que disser isso seja anátema" (Ibid., n° 842, 261). Além disso: "São Paulo, que tanto
enfatiza a graça, também enfatizou, por outro lado, a natureza meritória das boas obras
realizadas com graça, através do ensino que diz que a recompensa é proporcional às obras: 'o
qual [Deus] recompensará cada um segundo as suas obras' (Rm 2.6)" (Ibid., 265).
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Nem essa nem qualquer outra passagem nas Escrituras ensina que
as obras são uma condição necessária para que uma pessoa receba a salvação. Paulo deixa
muito claro que a salvação é alcançada através da graça, independentemente das obras, tanto
em Romanos 3.28 e 4.5, quanto em outras passagens (Ef. 2.8-9;Tt. 3.5).
Quando Paulo aqui (e em outras passagens) fala das obras vinculadas à salvação, elas são
sempre o resultado da salvação, e não a condição: somos salvos pela graça através da fé (Ef.
2.8-9), mas "para as boas obras" (Ef. 2.10). "Operai a vossa salvação" (Fp. 2.12), porque "Deus
é o que opera em vós" (Fp. 2.13). Da mesma forma, em Tito nos é falado: "Não pelas obras de
justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou" (3.5). Então ele diz
imediatamente que "os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras" (v. 8). Em todos
os casos apresentados na Bíblia, somos salvos pela graça para praticarmos boas obras. Nós não
trabalhamos para alcançar a graça, mas a partir da graça (IICo. 5.14;Tt. 2.11-12). Os bons
"feitos" ou "obras", de que fala Romanos 2.6-7, devem ser obrigatoriamente entendidos como
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o resultado ou a manifestação da salvação, e não a condição necessária para recebê-la. Uma
análise cuidadosa do contexto de Romanos 2.6-7 revela que as boas "obras" em questão são
resultado da fé.
Paulo fala da necessidade de arrependimento (v. 4) e obediência à verdade (v. 8) para obtê-la.
E, como Tiago, enfatiza a necessidade das boas obras como uma evidência de que uma pessoa
possui a fé para a salvação: "Por que os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os
que praticam a lei hão de ser justificados" (v. 13).
Como qualquer passagem na Bíblia em que as obras humanas são mencionadas (Ap. 20.11-15),
o contexto de Romanos 2 está relacionado ao juízo que pertence a Deus (v. 3). E, quando o
juízo é o sujeito, a ênfase é frequentemente colocada nas obras como uma manifestação da fé
de alguém (ou da falta desta), e não se dá ênfase simplesmente à fé da qual essas obras se
seguiram. Portanto, é compreensível que nesse contexto Paulo enfatize as obras que são a
manifestação da fé, através da qual se recebe a vida eterna.
A "vida eterna", na passagem em Romanos e nas demais passagens no Novo Testamento, é
resultado somente da fé. Se a vida eterna é um dom, então não é algo pelo qual alguém
trabalha (Rm. 4.5 e 6.23), do mesmo modo como lemos em Jo. 3.36 e 5.24. A partir desses
versos fica claro que a vida eterna é um presente para aqueles que creem, baseada
exclusivamente em sua fé.
ROMANOS 8.16 — ESTE VERSO SIGNIFICA QUE ANTES DE NASCERMOS FISICAMENTE NA
TERRA, JÁ HAVÍAMOS NASCIDO COMO ESPÍRITOS INFANTIS?
Os mórmons acreditam que somos "filhos de Deus", e entendem que já havíamos nascido
como "espíritos infantis" antes da nossa existência terrena.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: O contexto de Romanos 8 nos diz em que sentido os crentes se
tornam "filhos de Deus". O verso 15 afirma que nos tornamos filhos de Deus por adoção. Essa
situação de adoção se inicia no momento em que cremos em Jesus para a salvação (Jo. 1.12; Gl.
4.5-6; Ef. 1.5).
ROMANOS 8.17 — ESTE VERSO INDICA QUE PODEMOS NOS TORNAR EXALTADOS COMO
DEUSES?
Os mórmons acreditam que esse verso ensina que nós podemos finalmente nos tornar
exaltados como deuses. Os cristãos acreditam que Deus é Espírito (João 4.24), mas Joseph
Smith ensinou: “O próprio Deus já foi como nós somos agora, e é um homem que foi exaltado, e
está entronizado nos céus!” O mormonismo também defende uma pluralidade de deuses e
afirma que “como o homem é, assim Deus era; como Deus é, o homem pode se tornar”.
Adicionalmente, os santos dos últimos dias comprometem a natureza do Deus-Homem, Jesus
Cristo. No Cristianismo, Jesus é o Criador autoexistente de todas as coisas (Cl. 1.15-20). No
mormonismo, Ele é o espírito irmão de Lúcifer, que foi concebido no céu por uma mãe celestial
e veio em carne como resultado da relação sexual do Pai com Maria.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Conforme observado na discussão sobre Romanos 8.16, os crentes
podem tornar-se filhos de Deus, não por natureza, mas por adoção no seio da família de Deus.
Ser "co-herdeiro"de Cristo envolve não receber a exaltação como Deus, mas uma herança de
todas as bênçãos espirituais nesta vida (Ef. 1.3) e todas as riquezas do glorioso reino de Deus no
porvir (ICo. 3.21-23).
Deus, ao longo das Escrituras, assume um forte posicionamento contra humanos que são
pretendentes ao trono divino (Êx 9.14; Is. 14.14-15; Ez. 28.2-9; At. 12.22-23 e 14.11-15). O
único Deus verdadeiro declarou enfaticamente: "Antes de mim deus nenhum se formou, e depois
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de mim nenhum haverá" (Is 43.10). Esse verso elimina completamente a possibilidade de um ser
humano tornar-se um deus.
ROMANOS 10.13 — ESTE VERSO INDICA QUE DEVEMOS CLAMAR PELO NOME DE "JEOVÁ"
PARA SER SALVOS?
A TNM das TJs diz em Romanos 10.13: "Todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo".
As TJs citam esse verso em favor da necessidade de se utilizar o nome próprio de Deus, Jeová,
para se alcançar a salvação.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: A TNM traduz esse verso de maneira errada. A tradução correta é:
"Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor [do grego kurious] será salvo". No contexto,
a palavra "Senhor" refere-se a Jesus Cristo, como fica claro no verso 9. Então, utilizando o seu
próprio argumento, se Senhor significa "Jeová"— e Senhor refere-se a Jesus nesse texto —
então Jesus é o próprio Jeová, doutrina que as Testemunhas de Jeová enfaticamente rejeitam.
I CORÍNTIOS 6.13 — SE DEUS DESTRUIRÁ OS CORPOS, COMO É QUE ELES PODERÃO SER
RESSUSCITADOS?
Baseado na frase “Deus aniquilará tanto um como outro” algumas seitas — especialmente a
Nova Era e as TJs — argumentam que o corpo da ressurreição não terá a mesma anatomia ou
fisiologia do corpo anterior.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: O corpo que vai para a sepultura é o mesmo corpo que sai dela,
agora imortalizado. Isso é comprovado pelo fato da sepultura de Jesus ter ficado vazia. Ele tinha
em seu corpo as cicatrizes dos ferimentos sofridos durante a crucificação (Jo. 20.27). O seu
corpo era formado por "carne e ossos" (Lc. 24.39). As pessoas podiam tocar em Jesus e o
fizeram (Mt. 28.9); Ele era capaz de comer alimentos físicos e assim o fez (Lc. 24.40-43).
Um cuidadoso estudo do contexto desta passagem revela, que quando Paulo diz que Deus
destruirá tanto os alimentos como os estômagos, ele está se referindo ao processo da morte, e
não à natureza do corpo após a morte. Além disso, enquanto o corpo da ressurreição não tem a
necessidade de ser alimentado, tem, contudo, a capacidade de comer. O ato de comer, no céu,
será uma alegria, sem ser de fato uma necessidade. Então, o corpo que a morte "destrói"
(apodrece) é o mesmo que a ressurreição restaura. Argumentar que não haverá um corpo da
ressurreição, porque o estômago estará "destruído" é o mesmo que reivindicar que o restante
do corpo — cabeça, braços, pernas e tronco — não será ressuscitado, pois o apodrecimento o
transformará em pó.
I CORÍNTIOS 8.4 — SE OS ÍDOLOS NÃO SÃO NADA, POR QUE DEUS CONDENA A IDOLATRIA?
Muitas seitas procuram justificar a utilização de imagens. Na verdade, a Igreja Católica Romana
tem feito isso desde os tempos medievais. Alguns apelam para a afirmação de Paulo,
encontrada em ICo. 10.19-20, que um ídolo não é nada. Contudo, a Bíblia repetidamente
condena a idolatria (Êx. 20.4), e o mesmo Paulo disse que há demônios por trás dos ídolos (ICo.
10.20). Será que ele também está alegando que os demônios não são nada?
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Paulo não nega a existência dos ídolos, mas simplesmente a sua
habilidade de afetar crentes maduros que comerem alimentos preparados (ou carnes abatidas)
no contexto da adoração a ídolos, como acontecia com a maior parte das carnes (v. 8.1). O que
Paulo nega não é a realidade dos ídolos, mas a divindade deles. O diabo engana os idólatras,
mas ele não pode contaminar o alimento que Deus criou e declarou como bom (Gn. 1.31; ITm.
4.4), mesmo que alguém o tenha oferecido a qualquer ídolo.
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I CORÍNTIOS 8.5 — ESTE VERSO SUSTENTA A IDEIA DE QUE EXISTEM MUITOS DEUSES NO
UNIVERSO?
Os mórmons acreditam que esse verso apoia a sua visão de que existem muitos deuses no
universo. Alegam que não se trata de politeísmo, uma vez que os mórmons não adoram
divindades pagãs.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: O contexto de ICo. 8.5 é monoteísta. O verso anterior (v. 4) diz:
"Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só". O verso
posterior (v. 6) diz: "Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós
vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele". É óbvio,
então, que Paulo no verso 5 está se referindo a falsas entidades pagãs, que são chamadas de
deuses (como o caso dos Balains no Antigo Testamento), que são "deuses" apenas
nominalmente, e não por natureza.
I CORÍNTIOS 11.11 —A DECLARAÇÃO DE PAULO "SEDE MEUS IMITADORES" JUSTIFICA O
AUTORITARISMO, COMO REIVINDICAM ALGUNS GRUPOS SECTÁRIOS?
Paulo, em certas ocasiões, conclama os seus seguidores a imitá-lo (veja também ICo. 4.16).
Algumas seitas usam estes textos para justificar o seu autoritarismo. Essa é a conclusão correta
que chegamos a partir desses versos?
RESPOSTA APOLOGÉTICA: O NT frequentemente exorta os crentes a submeterem-se aos seus
líderes (ICo. 16.16; Hb. 13.17; IPe. 5.5). Ele também exorta que cada esposa se sujeite ao seu
próprio marido, assim como os filhos aos pais (Cl. 3.18-20), e os cidadãos aos seus governos (Tt.
3.1), mas isso não deve ser distorcido e transformado em autoritarismo eclesiástico.
A submissão é limitada. Os filhos devem obedecer aos pais apenas "no Senhor" (Ef. 6.1), e não
obedecer literalmente a qualquer ordem dos mais velhos. O mesmo é válido para cidadãos em
relação à submissão aos seus respectivos governos. Há muitos exemplos de desobediência
justificável ao governo, tais como quando faraó mandou que as parteiras matassem todos os
recém-nascidos do sexo masculino após os partos (Êx. 1.15-21), ou ainda quando os três jovens
hebreus receberam ordens para se prostrarem diante do ídolo (Dn. 3). Devemos nos submeter
às devidas autoridades somente quando as ordens estiverem também sob Deus, e não quando
essas ordens tiverem o intuito de tomar o lugar dEle.
Existe uma diferença importante entre a submissão legítima e o autoritarismo ilegítimo. A
submissão própria a um líder de uma igreja é voluntária, e não compulsória. Ela envolve uma
livre escolha de juntar-se a uma organização, ou deixá-la, sem que existam atos de intimidação
ou represália. A submissão nesse caso tem origem no amor e no respeito (Hb. 13.7), não no
medo. Enquanto a Bíblia fala de submissão voluntária do membro para com o líder, em
nenhuma de suas passagens aprecia a obediência obrigatória exigida pelo líder para com o
membro do grupo. Isto é, a Bíblia jamais diz que os líderes devem mandar (ou demandar) que
haja obediência; mas diz apenas que os seguidores devem dá-la por espontânea vontade. A
Bíblia lembra aos próprios líderes da igreja que apascentem o rebanho não "como tendo
domínio sobre a herança de Deus"; antes, devem ser os "exemplos" para o rebanho (IPe. 5.2-3).
Devem liderar por seu exemplo de vida e não pelas ordens pronunciadas por seus lábios; por
seu caráter, não por suas ordens.
I CORÍNTIOS 12.28 – ESTE VERSO INDICA QUE TODA IGREJA DEVE TER OBRIGATORIAMENTE
UM APÓSTOLO OU PROFETA VIVO?
Os mórmons acreditam que a verdadeira igreja deve obrigatoriamente ter apóstolos e profetas
vivos. Uma vez que os mórmons têm "profetas" e "apóstolos", reivindicam ser a única igreja
verdadeira.
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RESPOSTA APOLOGÉTICA: De acordo com Efésios 2.20, os membros que formam a igreja estão
"edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas". Uma vez que o alicerce está
pronto, ele não é jamais construído novamente, constrói-se sobre ele. As Escrituras descrevem
o trabalho dos apóstolos e dos profetas, quanto à sua natureza, como um trabalho de base. Os
mórmons colocam os profetas em primeiro lugar, e em segundo os apóstolos. A ISUD possui 15
apóstolos, distante do modelo apresentado por Jesus, que nomeou 12 apóstolos (Lc. 6.13; At.
1.25-26). No texto de ITm. 3.12 o apóstolo Paulo indica que o diácono deve ser casado e ter
filhos, e os mórmons ordenam jovens de 12 a 13 anos como diáconos. Portanto a ISUD está
longe do padrão bíblico que dizem observar (Bíblia Apologética, ICP, 2000, p. 1158).
Os apóstolos do primeiro século compreenderam que Deus estava provendo uma revelação
singular por seu intermédio (ICo. 2.13). Os apóstolos possuíam autoridade divina (At. 20.35;
ICo. 7.10). Os apóstolos bíblicos teriam que ser testemunhas oculares do Cristo ressurreto (ICo.
9.1; ICo. 15.7-8).
O livro de Atos dos Apóstolos claramente atesta a unicidade e a autoridade dos apóstolos. Em
Atos 2.42, a Igreja Primitiva "perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão". Os
pronunciamentos dos apóstolos eram tidos como a palavra final (15.2). Pela voz deles a igreja
nasceu (At. 2); milagres foram feitos (At. 3); regras sofreram restrições (At. 4); desobedientes
foram julgados (At. 5); o Espírito Santo foi dado aos samaritanos (At. 8) e aos gentios (At. 10).
Os apóstolos bíblicos eram autenticados por incríveis milagres (IICo. 12.12) — milagres como
ressuscitar pessoas dentre os mortos (At. 9.36-42). Qualquer pessoa que reivindique ser um
apóstolo, deve obrigatoriamente ser autenticado pelos sinais de um apóstolo. Os "apóstolos" e
os "profetas" mórmons não possuem tal atestado miraculoso.
Além do mais, a revelação oferecida pelos profetas e apóstolos mórmons contradiz claramente
a decisiva revelação ("uma vez por todas") transmitida pelos apóstolos do primeiro século (Jd.
3). Os apóstolos mórmons ensinam que Jesus é um ser criado, e que é o espírito irmão de
Lúcifer. Os apóstolos bíblicos ensinaram que Jesus é Deus e o Criador (Cl. 1.16 e 2.9, confira Is.
44.24). Os apóstolos mórmons ensinam que Deus é um homem exaltado, de carne e ossos. Os
apóstolos bíblicos ensinaram que Deus é espírito (IICo. 3.17-18). Os apóstolos mórmons
ensinam que há muitos deuses no universo. Os apóstolos bíblicos ensinaram que existe apenas
um Deus (ITm. 2.5). Os apóstolos mórmons ensinam que os seres humanos podem tornar-se
deuses. Os apóstolos bíblicos ensinaram que os seres humanos jamais se tornam Deus (At.
14.14-15).
I CORÍNTIOS 15.29 — ESTE VERSO APOIA A DOUTRINA MÓRMON DO BATISMO PELOS
MORTOS?
Paulo disse nessa passagem "que farão os que se batizam pelos mortos?" Os mórmons
acreditam que isso significa que pessoas crentes vivas deveriam ser batizadas em favor dos
mortos (Talmage, 1982, 149,50).
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Essa é uma passagem obscura e isolada. É imprudente basear
qualquer doutrina em uma passagem como esta. Antes, deve-se sempre utilizar as passagens
mais claras das Escrituras para interpretar as menos claras. Os textos claros são enfáticos ao
dizer que o batismo não salva. Nós somos salvos pela graça através da fé, e não pelas obras
(Rm. 4.5; Ef. 2.8,9; Tt. 3.5-7). Não somos capazes de fazer nada que resulte na salvação em
favor de outra pessoa. Cada pessoa deve crer em favor de si mesma (Jo. 1.12). Cada pessoa
deve fazer a sua própria livre escolha (Mt. 23.37; IIPe. 3.9).
Em relação a esse texto, os estudiosos diferem quanto ao que Paulo quis dizer. Há várias
possibilidades. Paulo poderia estar se referindo sarcasticamente à prática das seitas que
existiam entre os coríntios, que tinham muitas falsas crenças (veja ICo. 5). De fato, Paulo estaria
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dizendo: "Se vocês não acreditam na ressurreição, então por que aderem à prática de batizar
pessoas pelos mortos? Vocês são inconsistentes em suas próprias (falsas) crenças". Paulo
encara a referida prática como tão obviamente errada que nem precisa condená-la de forma
explícita. Paulo diz "eles" (os outros) batizam pelos mortos (15.29), e não "nós". Nas demais
passagens em ICo., Paulo enfatiza a sua intimidade com os crentes em Corinto através do uso
dos pronomes na primeira pessoa. No verso 29 ele muda para a terceira pessoa “eles”.
Paulo poderia também estar se referindo ao fato de que o batismo de novos convertidos seria a
reposição dos lugares vazios na igreja devido à morte de crentes. Se isso for correto, o sentido
do que ele está dizendo nessa passagem seria: "Por que vocês continuam a encher a igreja com
pessoas convertidas e batizadas que substituem aquelas que morreram, se vocês não
acreditam realmente que exista qualquer esperança para elas além-túmulo?" Ou ainda Paulo
poderia estar relembrando que o batismo simboliza a morte do crente com Cristo (Rm. 6.3-5).
O termo grego "pelos" (v. 5) pode significar "com vistas a". Nesse sentido, ele estaria dizendo:
"Por que vocês são batizados com vistas à sua morte e ressurreição com Cristo, se vocês não
acreditam na ressurreição?"
Alguns estudiosos destacam que a preposição "pela" no grego (eis) pode significar "por amor
de". Neste caso, o batismo seria por amor daqueles que estão mortos. Paulo diz: "Se
absolutamente os mortos não ressuscitam; qual é então a razão de haver novos convertidos
que um dia morrerão já batizados?" (v. 29). Uma vez que era comum nos tempos do início do
Novo Testamento que as pessoas fossem batizadas assim que aceitassem o Evangelho, esse era
um sinal da fé que uma pessoa tinha em Cristo. Mas, por que ser batizado se não há
ressurreição? Mais tarde Paulo diz que se não há ressurreição "comamos e bebamos, que
amanhã morreremos" (v. 32).
Seja qual for a correta interpretação, não existe nenhuma razão para crer que Paulo estaria
nessa passagem contradizendo o seu próprio ensino, que é claro em todas as demais
passagens; ou contradizendo o restante das Escrituras, que insiste que cada pessoa deve
livremente aceitar ou rejeitar por si mesma o dom da salvação de Deus. Paulo certamente não
instou os seus ouvintes a que praticassem o princípio do batismo pelos mortos, e nem mesmo
deu essa ordem. Ele simplesmente utilizou o caso como uma ilustração. Não existe nenhuma
menção de batismo pelos mortos em toda a Bíblia antes ou depois dos escritos de Paulo. Cristo
não menciona isso, nem qualquer um de seus apóstolos.
II CORÍNTIOS 5.21 – COMO JESUS PÔDE TER SIDO FEITO PECADO SE ELE NUNCA PECOU?
Paulo afirma nessa passagem que "àquele [Jesus] que não conheceu pecado, o fez pecado por
nós". Muitas outras passagens das Escrituras insistem que Jesus era "sem pecado" (Hb. 4.15;
IPe. 3.18). Como é que Jesus poderia ser sem pecado, se Ele foi feito pecado por nós? Essa é
uma questão especialmente importante, em vista do fato de algumas seitas dizem que quando
Jesus foi "feito pecado", Ele revestiu a si mesmo da natureza pecaminosa de Satanás.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Cristo não se revestiu da natureza de Satanás, pois Ele, como Deus, é
imutável (Ml. 3.6; Hb. 13.8). A sua natureza divina não pode mudar. Em Hebreus 1.12b, o Pai
diz a respeito de Jesus: "Tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão".
No que diz respeito a Jesus ter sido feito pecado, Ele foi, de fato, sempre sem pecado, mas foi
feito pecado por nós judicialmente, isto é, através de sua morte na cruz Ele pagou a pena por
nossos pecados, cancelando o débito de pecados que havia contra nós (Cl. 2.14). Então,
enquanto Jesus jamais cometeu um pecado pessoalmente, Ele foi feito pecado por nós de
modo substitutivo. Esse assunto pode ser assim resumido:

32

CRISTO NÃO TEVE PECADO
Em si mesmo
Pessoalmente
De fato

CRISTO FOI FEITO PECADO
Por nós
De modo substitutivo
Judicialmente

Deve-se também ter em mente que o Antigo Testamento mostra o conceito de substituição. A
vítima sacrificial deveria ser "sem defeitos" (Lv. 4.3,23,28,32). Uma mão deveria ser colocada
sobre o animal sacrificial sem mácula, como uma maneira de simbolizar a transferência da
culpa (Lv. 4.4,24,33). O animal a ser sacrificado não se tornava, por meio dessa prática, de fato
pecador em sua natureza; antes, o pecado era imputado ao animal, e este tomava parte
naquele ato como um substituto sacrificial. Do mesmo modo, Cristo, o Cordeiro de Deus, era
completamente sem mácula (IPe. 1.19), mas os nossos pecados foram imputados a Ele, e Ele foi
o nosso substituto sacrificial na cruz. Simplesmente pelo fato de nossos pecados terem sido
imputados a Ele, não significa que Ele tenha mudado a sua natureza. Cristo não foi feito pecado
pessoalmente, e sim de modo substitutivo.
II CORÍNTIOS 8.9 – ESTE VERSO INDICA QUE A PROSPERIDADE FINANCEIRA FAZ PARTE DA
EXPIAÇÃO DE CRISTO?
O texto em IICo. 8.9 diz: "Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo
rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecêsseis". Os ensinadores
da Teologia da Prosperidade citam esse verso como base para a visão de que a prosperidade
financeira está provida no sacrifício expiatório de Jesus Cristo.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Se Paulo pretendesse dizer que a prosperidade está incluída na
expiação, estaria oferecendo aos coríntios algo que ele mesmo não possuía naquela ocasião. Na
verdade, em ICo. 4.11 Paulo informou a esses mesmos indivíduos que ele sofria "fome e sede",
"nudez" e que "não possuía morada certa". Ele também exortou os coríntios a que fossem
imitadores de sua vida e ensino (ICo. 4.16).
Isso está em conformidade tanto com o contexto imediato de IICo., como também com o
contexto mais amplo dos outros escritos de Paulo. Se a prosperidade financeira estivesse
incluída na expiação, por que Paulo informou aos cristãos filipenses que ele havia aprendido a
estar contente mesmo tendo fome (Fp. 4.11-12)? Alguém poderia pensar que ele pudesse, ao
invés disso, reivindicar a prosperidade prometida na expiação para satisfazer todas as suas
necessidades, entretanto o apóstolo diz ser fortalecido pelo Senhor para viver conforme
qualquer circunstância (Fp. 4.11-13).
II CORÍNTIOS 12.2 – ESTE VERSO INDICA QUE EXISTEM TRÊS GRAUS DE GLÓRIA NO PORVIR?
Os mórmons dizem que este verso prova a existência de três céus, ou três graus de glória, na
vida futura: o reino celestial para os mórmons fieis; o reino terrestre para os mórmons menos
valorosos e não-mórmons de bons princípios morais, e o reino telestial para as pessoas do
mundo.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: É verdade que existem três céus mencionados na Bíblia, mas eles
não são chamados celestial, terrestre e telestial. As Escrituras revelam que os três céus são: o
céu atmosférico (Dt. 11.11), o céu estelar (Gn. 1.14) e o mais alto céu onde Deus habita (Is.
63.15). É a esse último que Paulo chama “terceiro céu”, o trono da divina majestade, a
residência dos anjos e para onde a alma dos justos vai imediatamente após a morte.
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EFÉSIOS 1.10 – NESTE VERSÍCULO PAULO ESTÁ ENSINANDO O UNIVERSALISMO?
Os universalistas, os liberais e alguns neo-ortodoxos utilizam esse verso para sustentar a crença
de que todas as pessoas serão finalmente salvas.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Um cuidadoso exame desse verso revela que Paulo se refere aqui
somente a crentes; então não existe base para o universalismo. O contexto como um todo fala
a respeito daqueles que são escolhidos em Cristo "antes da fundação do mundo" (Ef. 1.4). A
frase "em Cristo" jamais é utilizada nas Escrituras para referir-se a alguém além dos crentes.
Está claro que os incrédulos ficarão excluídos, a partir do fato que Paulo não se refere aos que
estão "debaixo da terra", como faz nas demais passagens em que fala acerca dos perdidos (Fp.
2.10). Existe abundância de evidências nas demais passagens escritas por Paulo (IITs. 1.7-9) e no
restante das Escrituras, de que alguns irão para um eterno destino sem Cristo (Mt. 25.31-46).
EFÉSIOS 4.9 – ESTE VERSÍCULO DIZ QUE JESUS DESCEU AO INFERNO?
O apóstolo Paulo reivindica nessa passagem que Jesus "tinha descido às partes mais baixas da
terra". E o credo apostólico declara que Jesus, após a sua morte "desceu ao inferno". Alguns
citam esse verso numa tentativa de provar que, na sua morte, Jesus esteve no inferno por três
dias.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Existem duas visões sobre o local onde Jesus esteve durante os três
dias em que o seu corpo se encontrava na sepultura, antes da sua ressurreição.
A visão do Hades: Uma das posições alega que o espírito de Cristo foi ao mundo espiritual,
enquanto o seu corpo estava na sepultura. Ali Ele teria falado aos "espíritos em prisão" (IPe.
3.19) que estavam em um lugar de espera temporária até que Ele viesse e "levasse cativo o
cativeiro", isto é, que os levasse ao céu. De acordo com essa visão, existiam dois
compartimentos no Hades (ou sheol) — um para os salvos e outro para os não salvos. Eles
estavam separados por um "grande abismo" (Lc. 16.26), que não podia ser atravessado por
ninguém. A seção para os salvos seria chamada de "o seio de Abraão" (Lc. 16.22). Quando
Cristo, como as "primícias" da ressurreição (ICo. 15.20), ascendeu aos céus, conduziu esses
santos do Antigo Testamento aos céus pela primeira vez.
A visão celestial: Este ensino diz que as almas das pessoas crentes, que viveram no tempo do
Antigo Testamento, foram diretamente ao céu no momento em que morreram. Jesus afirmou
que seu espírito iria diretamente ao céu quando declarou: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu
espírito" (Lc. 23.46b) Jesus prometeu ao ladrão que estava crucificado ao seu lado: "Em
verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso" (Lc. 23.43). "O paraíso" é definido como "o
terceiro céu" em IICo. 12.2-4.
Quando os santos que viveram por ocasião do Antigo Testamento partiram desta vida, eles
foram diretamente para o céu. Deus tomou Enoque para que estivesse com Ele (Gn. 5.24;
confira Hb. 11.5), e Elias foi arrebatado para o "céu" quando partiu (IIRs. 2.11).
"O seio de Abraão" (Lc. 16.23) é uma descrição do céu. Em nenhuma ocasião esse lugar foi
descrito como o inferno. E o lugar para onde foi Abraão, que é o reino dos céus mencionado em
Mt. 8.11. Quando os santos que viveram no Antigo Testamento ressuscitaram "entraram na
cidade santa e apareceram a muitos" (Mt. 27.53), eles vieram do céu, assim como foi com
Moisés e Elias no monte da transfiguração (Mt. 17.3).
Os santos que viveram por ocasião do Antigo Testamento precisaram esperar a ressurreição de
Cristo antes que os seus corpos pudessem ser ressuscitados (ICo. 15.20; confira Mt. 27.53), mas
a alma de cada um deles foi diretamente para o céu. Cristo estava na condição do Cordeiro que
foi morto "desde a fundação do mundo" (Ap. 13.8), e os santos estavam ali pelos méritos
daquilo que Deus sabia que Cristo era capaz de realizar.
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"Descer às profundezas da terra" não é uma referência ao inferno, mas à sepultura. Até mesmo
o ventre materno é descrito como "profundezas da terra" (Sl. 139.15). A frase simplesmente
significa cavernas, sepulturas, ou áreas reservadas da terra, em sentido oposto às partes mais
altas, como as montanhas. Além disso, o próprio inferno não está nas partes mais baixas da
terra — ele está "debaixo da terra" (Fp. 2.10).
A frase "desceu ao inferno" não constava do credo primitivo dos apóstolos. Ela não foi
acrescentada até o quarto século. Seja quando for que essa frase tenha sido acrescentada,
pode-se considerar o credo dos apóstolos não como inspirado — mas somente como uma
confissão humana de fé.
Em nossa opinião (Prs. Norman Geisler e Ron Rhodes), os "espíritos em prisão" eram seres não
salvos. Na verdade, devem ter sido anjos ao invés de seres humanos. Veja nossos comentários
a respeito de IPe. 3.19. Quando Cristo "levou cativo o cativeiro", Ele não estava conduzindo
amigos ao céu, mas levando inimigos à prisão. Esta é uma referência ao seu triunfo sobre as
forças do maligno. Os cristãos não são "cativos" no céu. Nós vamos para lá por nossa livre e
espontânea escolha (Mt. 23.37; IIPe. 3.9).
Mesmo que pudesse ser mostrado que Jesus visitou o mundo espiritual durante essa ocasião, a
Bíblia é clara ao mostrar que Ele não "nasceu novamente" enquanto esteve ali, e nem obteve a
vitória que ganhou sobre o diabo nessa ocasião. Jesus não era um pecador, portanto não
precisava nascer de novo (Jo. 2.25; 3.3,6-7). O trabalho de Jesus pela nossa salvação foi
consumado na cruz, antes que Ele entrasse na sepultura (Jo. 19.30; Hb. 1.3 e 10.14).
FILIPENSES 2.7 – SE CRISTO SE ESVAZIOU DE SUA DIVINDADE, ENQUANTO ESTEVE NA TERRA,
COMO ELE PODERIA SER DEUS?
Paulo parece dizer que Jesus "esvaziou-se" de sua divindade ou de sua "igualdade com Deus"
(v. 6-7) para tornar-se humano (v. 8). Como é que Jesus poderia ser Deus enquanto estava na
terra, se Ele deixou de lado a sua divindade para tornar-se homem? As TJs dizem que Ele não
poderia fazê-lo.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Jesus não cessou de ser Deus enquanto esteve na terra. Ao
contrário, além de ser Deus Ele também se tornou homem. A encarnação dEle não foi a
subtração da sua divindade, mas a adição da sua humanidade.
Esse texto não diz que Cristo renunciou à sua divindade, ou esvaziou a si mesmo dela. Diz
apenas que Ele renunciou temporariamente aos seus direitos divinos, assumindo a "forma de
servo" (v. 7), a fim de ser um exemplo para nós (v. 5). O texto declara que Jesus era em "forma
de Deus" ou "era a própria natureza de Deus" (v. 6). Assim como "forma de servo" (v. 7) tratase de um servo por natureza, então "forma de Deus" (v. 6) trata-se de Deus por natureza.
Observe também que o termo "sendo" (na frase "sendo em forma de Deus") está no tempo
verbal chamado gerúndio. Isso transmite a ideia de uma existência contínua como Deus. O
pensamento expresso no texto é que Cristo foi e é em forma de Deus.
Essa mesma passagem também proclama que todo joelho se dobrará ao confessar que Jesus é
"Senhor"(Rm. 14.11; Fp. 2.10). Isso fala de Isaías 45.23, que se refere a Yahweh — um nome
utilizado exclusivamente para Deus.
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FILIPENSES 2.10 – PAULO ESTÁ ENSINANDO QUE TODAS AS PESSOAS QUE RECONHECEREM
QUE CRISTO É O SENHOR SERÃO SALVAS?
As TJs, na sua TNM, usaram o nome divino Jeová (YHWH) 237 vezes no NT, mas não o fizeram
neste texto, que é uma citação de Is. 45.23. Caso o tivessem, feito, a tradução ficaria assim: “E
toda língua confesse que Jesus é Jeová” (Bíblia Apologética, ICP, 2000, p.1196).
Nesta passagem Paulo faz uma predição: "De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que
houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual
a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos
homens; E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e
morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre
todo o nome; para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na
terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de
Deus Pai" (Fp. 2.5-11). Os universalistas insistem que os incrédulos estão claramente
contemplados na frase "debaixo da terra", e isso significa que todas as pessoas serão
finalmente salvas.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Embora seja admitido por todos, que os incrédulos finalmente
confessarão que Jesus é o Senhor, não há qualquer evidência nessa ou em outra passagem de
que eles serão salvos.
Os incrédulos apenas confessarão "que" Jesus é o Senhor. Não existe qualquer indício de que
eles crerão "nEle" — o que é necessário para a salvação. Até mesmo os demônios creem "que"
mas não creem "em" Deus (Tg. 2.19). O simples fato de crer que Jesus é o Senhor não salvará
ninguém; somente crer em Cristo o fará (Tg. 2.21-26). Quanto aos que estiverem "debaixo da
terra" (os perdidos), eles professarão uma mera confissão com a sua boca. Para que haja
salvação, insistiu Paulo, há duas condições: "Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e,
em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo" (Rm. 10.9). Os
incrédulos não creem em seu coração.
Várias outras passagens nas Escrituras ensinam que muitos estarão perdidos para sempre. Isso
inclui o diabo e os seus anjos (Mt. 25.41), a besta e o falso profeta (Ap. 19.20), Judas Iscariotes
(Jo. 17.12), uma multidão de pessoas não salvas de várias nações (Mt. 25.32,41), e todos
aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida (Ap. 20.15).
FILIPENSES 2.25 – SE PAULO TINHA O DOM DE CURAR, POR QUE NÃO CUROU EPAFRODITO?
Os ensinadores da Teologia da Prosperidade dizem que a cura física completa nesta vida é
garantida através da expiação feita por Jesus Cristo, e que a vontade de Deus para cada pessoa
é que todas sejam curadas de todas as suas aflições. No livro de Atos, Paulo curou enfermos e
ressuscitou mortos (At. 20.9-10). Em certa ocasião, ele até mesmo curou cada pessoa em uma
cidade inteira (At. 28.9), mas nesta passagem ele aparentemente não podia sequer curar um
cooperador necessitado.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Alguns acreditam que possuir o dom de curas não garante que uma
pessoa possa sempre curar alguém. Em certa ocasião, os discípulos não puderam curar um
jovem possesso de demônios (Mt. 17.16). Eles insistem que o dom de curas não faz com que
uma pessoa seja cem por cento bem-sucedida, como também o dom de ensinar não faz com
que uma pessoa seja infalível.
Outros insistem que este dom sempre foi desempenhado de forma eficaz, observando que
Jesus curou o jovem (Mt. 17.14-20) e repreendeu os discípulos por não exercerem o poder que
lhes fora dado para curar, por causa de sua incredulidade (v. 17-18). Eles alegam que o dom de
curas foi cem por cento bem sucedido, do mesmo modo que alguém com o dom de profecia
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jamais pronunciou uma falsa profecia, pois isto seria a prova de que a pessoa não possuía o
verdadeiro dom de profetizar (Dt. 18.22).
A razão pela qual Epafrodito não foi curado não está declarada no texto. Mas o texto também
não diz que Paulo procurou curá-lo e falhou. A partir de qualquer perspectiva alegada, dizer
que a completa cura física nesta vida está garantida na obra expiatória de Jesus Cristo estará
incorreta. Nós seremos finalmente curados quando recebermos os nossos corpos na
ressurreição, essa é a cura que está garantida na obra da expiação.
COLOSSENSES 1.15-17 – SE JESUS É O PRIMOGÊNITO SIGNIFICA QUE ELE FOI O PRIMEIRO A
SER CRIADO?
As TJs dizem que essa passagem prova que Jesus é uma criatura, a primeira que foi "criada".
Alegam que Jesus é o filho mais velho da família dos filhos de Jeová. A TNM das TJs muda
sutilmente esta passagem, de forma que Cristo apareça como o primeiro ser criado, usado pelo
Pai para criar todas as demais coisas no universo: "porque nele foram criadas todas as [outras]
coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam
principados, sejam potestades; tudo [as outras coisas] foi criado por ele e para ele. E ele é antes
de todas as [outras] coisas, e todas as [outras] coisas subsistem por ele" (as palavras entre
colchetes fazem parte da TNM). "Assim, ele é mostrado como um ser criado, uma parte da
criação produzida por Deus", diz a STV.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: O termo "primogênito" não contém o significado de "primeiramente
criado". Nos tempos bíblicos esse termo significava "primeira posição" ou "preeminente". O rei
Davi foi o último filho de Jessé, contudo foi chamado "primogênito", pelo fato de ser o filho
preeminente (Sl. 89.27). Cristo é preeminente porque Ele é o Criador (Jo. 1.3). Além do mais,
Jesus não poderia ser Miguel (considerado o primeiro anjo criado) porque Ele mesmo criou
todos os anjos (Cl. 1.16) e todos eles o adoram (Hb. 1.6).
Também não se justifica a inserção do termo "outras" no texto de Colossenses 1.16-17 da TNM.
O fato é que Colossenses 1.16 ensina que Cristo criou "todas as coisas" e, sendo assim, o
próprio Cristo não pode ser alguém que foi criado. Uma boa referência cruzada é Isaías 44.24,
onde o próprio Deus diz de modo assertivo: "Eu sou o Senhor [Yahweh] que faço todas as
coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo". Se Yahweh fez todas as coisas
por si mesmo e sozinho, é óbvio que Ele não criou primeiramente a Jesus e, então, todas as
demais coisas foram criadas através dEle. Se Yahweh é chamado o Criador do universo e se
Jesus também é chamado assim, as Escrituras igualam Jesus a Deus.
COLOSSENSES 2.8 – ESTE VERSO INDICA QUE OS CRISTÃOS NÃO DEVEM ESTUDAR FILOSOFIA?
Paulo preveniu em Colossenses 2.8: "Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por
meio de filosofias e vãs sutilezas". As TJs citam esse verso como prevenção contra o estudo da
filosofia.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: A palavra filosifia pode ser definida como “amor ao conhecimento e
sabedoria, busca daquilo, especulação, estudo”. Vem de duas palavras gregas philos = amigo e
sophia – sabedoria. Literalmente significa “amante da sabedoria”. Pitágoras foi o primeiro a
usar este termo na acepção da filosofia clássica. Ele aplicou o termo “filósofo” a si mesmo.
Segundo Giógenes Laércio (200-250 d.C.), o rei Leontes, numa conversa familiar, perguntou se
Pitágoras era sábio, e ele respondeu que não era sábio, mas philia tes sophias = amante da
sabedoria. A filosofia grega combinava a religião, a moral e a metafísica e empenhava-se em
entender e ensinar a maneira de viver bem e sabiamente, que consistia em sustentar opiniões
corretas a respeito de Deus, do mundo, do homem e da virtude (Heresias e Modismos, Pr.
Esequias Soares, CPAD, 2006, p. 357).
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Nesta passagem Paulo não está se referindo à filosofia, mas à “vã filosofia”, quando a ela se
refere como "vãs sutilezas" (v. 8). De modo semelhante, a Bíblia não se opõe à religião, mas à
vã religião (Tg. 1.26-27).
Neste contexto Paulo não está falando a respeito da filosofia em geral, mas a respeito de uma
filosofia particular, geralmente entendida como uma forma primitiva do gnosticismo. Isso é
indicado pelo uso do artigo definido (do grego tês). Os termos gregos tês philosophias deveriam
ser traduzidos como "a filosofia" ou "essa filosofia". Paulo estava se referindo a essa filosofia
particular (não a toda filosofia), que havia invadido a igreja em Colossos, envolvendo o
legalismo, o misticismo, e o ascetismo (Cl. 2).
O próprio Paulo estava bem treinado nas filosofias dos seus dias, até mesmo fazendo menção
delas periodicamente (At. 17.28; Tt. 1.12). Paulo foi bem-sucedido na ocasião em que
"argumentou" com os filósofos na colina de Marte, chegando até mesmo a ganhar alguns para
Cristo (At. 17.17,34). Em outra passagem, ele disse que um bispo deveria ser apto "tanto para
admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes" (Tt. 1.9). Pedro exortou
os crentes do seguinte modo: "Estai sempre preparados para responder com mansidão e temor
a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós" (IPe. 3.15b). Na verdade, Jesus
disse que o maior mandamento é amar a Deus "de todo o teu entendimento" (Mt. 22.37). Em sua
forma pura como o estudo da vida e da sabedoria, a filosofia estimula uma afeição mais
profunda para com Deus.
Deus não estabelece nenhum prêmio para a ignorância. De fato, Ele conhece que não somos
capazes de acautelarmo-nos da filosofia, a menos que estejamos atentos a ela. Ninguém
visitaria um médico que não tivesse estudado a respeito das doenças, mas nesse ponto repousa
um perigo. O cristão deve aproximar-se das falsas filosofias do mundo para estudá-las, do
mesmo modo que um pesquisador médico se aproxima do vírus HIV. Ele deve estudá-las de
modo objetivo e cuidadoso, com a finalidade de descobrir o que há de errado com elas; e não
subjetiva e pessoalmente, para que ele mesmo não contraia a "doença".
ITESSALONICENSES 4.13 – PAULO ESTÁ ENSINANDO A DOUTRINA DO SONO DA ALMA?
ASD e TJs acreditam que quando a Bíblia se refere aos mortos como estando ‘adormecidos’,
isso significa que a alma não está consciente no período entre a morte e a ressurreição.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: As almas, tanto dos crentes como dos incrédulos, estão conscientes
no período entre a morte e a ressurreição. Os incrédulos estão em tormento consciente (Mc.
9.43-48; Lc. 16.22-23; Ap. 19.20), e os crentes estão em gozo consciente (Fp. 1.23). "Dormir" é
uma referência ao corpo físico e não à alma. O sono é uma figura de linguagem apropriada para
representar a morte do corpo, uma vez que a morte é temporária até a ressurreição — ocasião
em que o corpo "despertará". A evidência bíblica de que a alma (ou o espírito) permanece
consciente no período entre a morte e a ressurreição é muito forte:
1. Enoque foi tomado para estar com Deus (Gn. 5.24; Hb. 11.5).
2. Davi falou de alegria na presença de Deus após a morte (Sl. 16.10-11).
3. Elias foi arrebatado ao céu (IIRs. 2.1,11-12).
4. Moisés e Elias estavam conscientes no monte da transfiguração (Mt. 17.3).
5. Jesus entregou o seu espírito ao Pai no dia em que morreu (Lc. 23.46).
6. Jesus prometeu que o ladrão arrependido estaria com Ele no paraíso no mesmo dia da
morte (Lc. 23.43).
7. Paulo disse que era muito melhor morrer e estar com Cristo (Fp. 1.23).
8. Paulo afirmou que quando "deixamos este corpo", então "habitamos com o Senhor" (IICo.
5.8).
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9. O escritor aos Hebreus refere-se ao céu como o lugar dos "espíritos dos justos
aperfeiçoados" (Hb. 12.23).
10. As "almas" daqueles que foram martirizados durante a tribulação estavam conscientes no
céu, orando a Deus (Ap. 6.9).
11. Estevão, quando apedrejado até a morte, disse: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito" (At.
7.59).
12. Jesus, em certa ocasião, falando a respeito dos santos do Antigo Testamento — Abraão,
Isaque e Jacó — disse que Deus "não é Deus de mortos, mas de vivos" (Lc. 20.38). Jesus estava
dizendo: "Embora Abraão, Isaque e Jacó tenham morrido há muitos anos, de fato estão vivos
hoje. Pois Deus, que a si mesmo se chama de 'O Deus de Abraão, Isaque e Jacó', não é o Deus
dos mortos, mas dos vivos".
I TESSALONICENSES 4.16 – JESUS É O ARCANJO MIGUEL?
As TJs pensam que esse verso prova que Jesus é o arcanjo Miguel: "A ordem de Jesus Cristo
para a ressurreição do ser é descrita como 'com voz de arcanjo', e Judas 9 diz que o arcanjo é
Miguel”. Daí, concluem: Jesus e Miguel são uma só e a mesma pessoa.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: A Bíblia mostra que o ministério dos anjos, em relação a Jesus, foi
algo constante. Os anjos anunciaram seu nascimento (Lc. 2.9-14); assistiram Jesus no deserto
(Mc. 1.13); na agonia no Getsêmani (Lc. 22.43), na ressurreição (Mt. 28.2-5); na aascensão (At.
1.10-11) e anunciaram sua volta (ITs. 4.16) – Bíblia Apologética, ICP, 2000, p. 1209).
Este verso não relata que Jesus fala, mas que Ele descerá dos céus quando o arcanjo falar. A
vinda de Jesus no arrebatamento será acompanhada pelo arcanjo Miguel, visto que a voz do
arcanjo (e não a voz de Jesus) é que profere o brado. Isso não é diferente daquilo que
acontecerá na segunda vinda de Cristo, pois "a vós, que sois atribulados, descanso conosco,
quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder" (IITs. 1.7).
Dentre as numerosas razões pelas quais Jesus não é o arcanjo Miguel está a de que Jesus é
Deus (Jo. 1.1; 8.58 e 20.28; Cl. 2.9) e o criador de todos os anjos (Jo. 1.3; Cl. 1.15-16). O anjo
Miguel foi criado por Ele e, como todos os demais anjos, ele adora a Jesus (Hb. 1.6).
II TESSALONICENSES 1.9 E IIPEDRO 3.7 – OS ÍMPIOS SERÃO ANIQUILADOS OU SOFRERÃO
PUNIÇÃO ETERNA?
IITs. 1.9 diz que os ímpios padecerão "eterna perdição". IIPe. 3.7 fala da “perdição dos homens
ímpios”. As TJs e os ASD acreditam que versos como estes indicam que a destruição dos ímpios
é eterna, no sentido de que eles serão aniquilados para sempre, deixando então de existir.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: O termo "destruição" aqui não significa aniquilação, de outro modo
não seria uma destruição "eterna". A aniquilação dura apenas um instante e está terminada.
Para que alguém sofra uma destruição eterna é necessário que possua também uma existência
eterna. Assim como a vida interminável pertence aos cristãos, a destruição interminável
pertence àqueles que se opõe a Cristo. A "destruição" sofrida pelos ímpios não envolve o cessar
da existência. Antes, ela envolve um contínuo e perpétuo estado de ruína.
Além do mais, a definição de morte nas Escrituras jamais significa aniquilação, mas separação.
Adão e Eva morreram espiritualmente no momento em que pecaram, contudo eles ainda
existiam e eram capazes de ouvir a voz de Deus (Gn. 3.10). Semelhantemente, antes que as
pessoas sejam salvas elas estão "mortas em ofensas e pecados" (Ef. 2.1) e, no entanto, essa
pessoa ainda é a imagem de Deus (Gn. 1.27; Gn. 9.6; Tg. 3.9); é conclamada a crer (At. 16.31), a
se arrepender (At. 17.30) e a ser salva.
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Quando se diz que os ímpios sofrerão a "perdição" (IIPe. 3.7), e Judas é chamado de "o filho da
perdição" (Jo. 17.12), isso não significa que eles serão aniquilados. O termo "perdição" (apoleia)
simplesmente significa "perecer" ou "arruinar-se". Sucatas de automóveis perecem no mesmo
sentido de serem arruinadas. Porém permanecem sendo carros, arruinados como devem estar,
e ainda se encontram no depósito de sucatas. Nessa relação, Jesus falou sobre o inferno como
um depósito de sucatas ou lixo, onde o fogo jamais cessa e o corpo ressuscitado de uma pessoa
jamais será consumido.
Outras evidências dão base à eterna consciência dos perdidos. O homem rico que morreu e foi
para o inferno estava consciente em tormentos (Lc. 16.22-28). Não existe absolutamente
qualquer indicação no texto de que esse tormento haveria de cessar. Jesus falou repetidamente
a respeito das pessoas no inferno como em "prantos e ranger de dentes" (Mt. 8.12; 22.13; 24.51
e 25.30), o que indica que estavam conscientes.
É dito que o inferno possui a mesma duração do céu, ou seja, é eterno (Mt. 25.41). O fato de a
punição ser eterna indica que as pessoas também devam ser eternas. Não é possível que
alguém sofra uma punição, a menos que exista para ser punido (IITs. 1.9). Realmente não faz
sentido dizer que os ímpios sofrerão uma "aniquilação eterna". Em vez disso, os ímpios sofrerão
uma ruína que é eterna — e essa punição jamais terá fim.
A besta e o falso profeta foram lançados "vivos" dentro do lago de fogo por ocasião do início do
milênio (Ap. 19.20), e ainda estavam ali, conscientes e vivos, depois de terem-se passado mil
anos (Ap. 20.10). As Escrituras afirmam que o diabo, a besta, e o falso profeta "de dia e de noite
serão atormentados para todo o sempre" (Ap. 20.10). Mas não é possível experimentar um
tormento para sempre e eternamente, sem que se esteja vivo para sempre e eternamente.
Jesus repetidamente chamou o inferno de um lugar de "fogo inextinguível" (Mc. 9.43-48), onde
os corpos dos ímpios nunca morrerão (Lc. 12.4-5). Mas não faria sentido ter chamas eternas e
corpos sem almas para sofrerem o tormento. O mesmo termo utilizado para descrever o
perecimento dos ímpios no Antigo Testamento (abad) é utilizado para descrever o perecimento
dos justos (Is. 57.1; Mq. 7.2). Esse termo também descreve coisas que estejam meramente
perdidas, mas que são encontradas mais tarde (Dt. 22.3), o que prova que o termo "perdido",
aqui, não significa inexistir. Portanto, se "perecer" significasse "aniquilar", então os salvos
também seriam aniquilados, porém sabemos que não o são.
Seria contrário à natureza criada dos seres humanos o ato de aniquilá-los, dado que são criados
conforme a imagem e semelhança de Deus, que é eterna (Gn. 1.27). Porque se Deus aniquilasse
a sua imagem no homem, seria o mesmo que destruir a reflexão de si mesmo. A aniquilação
seria um ato de diminuição, tanto do amor de Deus quanto da natureza dos seres humanos
como criaturas morais livres. Seria como se Deus lhes dissesse: "Eu permitirei que vocês sejam
livres somente se fizerem aquilo que Eu digo! Caso contrário, apagarei a própria liberdade e
existência de vocês". Seria como se um pai dissesse a seu filho que deseja que ele se torne um
médico e, caso o filho escolhesse uma outra profissão, o pai o matasse. O sofrimento eterno é
um testemunho eterno da liberdade e dignidade dos seres humanos, mesmo daqueles que não
se arrependeram.
Não existem graus de aniquilação, mas as Escrituras revelam que haverá graus de sofrimento
entre os perdidos (Mt. 10.15; 11.21-24; 16.27; Lc. 12.47-48; Jo. 15.22; Hb. 10.29; Ap. 20.11-15;
22.12).
II TESSALONICENSES 2.15 – PAULO ESTÁ NEGANDO O PILAR DA DOUTRINA PROTESTANTE
“SOLA SCRIPTURA” E AFIRMANDO A NECESSIDADE DA TRADIÇÃO?
Os católicos argumentam que essa passagem fundamenta sua visão sobre a autoridade das
tradições apostólicas, que foram transmitidas verbalmente, bem como a autoridade da Bíblia.
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RESPOSTA APOLOGÉTICA: A Bíblia ensina que os apóstolos afirmaram que os seus ensinos —
mesmo os transmitidos verbalmente — eram mandamentos, e estavam no mesmo nível
daqueles escritos na Palavra de Deus. Entretanto, esse fato se deve à presença dos apóstolos
vivos, que falavam com autoridade de Cristo através do Espírito Santo (Jo. 14.26 e 16.13). É
importante notar vários aspectos nesse ponto.
Os ensinos verbais dos apóstolos eram o conteúdo do que se tornaria as próprias Escrituras.
Uma vez que eles ainda não haviam ordenado que todos os seus ensinos fossem escritos, e
visto que eles ainda não haviam morrido, era necessário depender de seu ensinamento verbal.
Contudo, a partir do momento em que os apóstolos ordenaram que os seus ensinos fossem
escritos e morreram, de modo que não eram mais capazes de exercer a mesma autoridade de
uma pessoa viva, a Bíblia tornou-se sozinha a nossa autoridade para fé e prática (IITm. 3.16-17).
As tradições reveladas (ensinos) dos apóstolos foram escritas, são inspiradas e infalíveis e
formam o Novo Testamento. Posto que Deus considerou essencial para a fé e a moral dos fiéis
inspirar e escrever os 27 livros do ensino apostólico, não é razoável supor que Ele tenha
deixado de fora algumas revelações importantes. Então, mesmo que os apóstolos possuíssem
autoridade em virtude de seu ofício, somente as suas palavras registradas nas Escrituras são
inspiradas e infalíveis (Jo. 10.35; IITm. 3.16-17). Existem boas razões para acreditar que a Bíblia
sozinha é a autoridade completa e final para a prática da fé de todos aqueles que creem. Em
primeiro lugar, a Bíblia deixa claro que Deus desejou desde o princípio que as suas revelações
normativas fossem escritas e preservadas para as gerações seguintes (Êx. 24.4; Dt. 29.1; Js. 1.7
e 24.25-27; ISm. 10.25; Is. 8.1; Dn. 9.2).
Jesus e os escritores do Novo Testamento utilizaram a frase "as Escrituras dizem" ou "está
escrito" mais de noventa vezes, reforçando a importância da Palavra de Deus escrita. Quando
Jesus repreendeu os líderes judaicos, não foi porque eles não seguiam as tradições, mas sim
porque erravam "não conhecendo as Escrituras" (Mt. 22.29). Jesus disse aos apóstolos que o
Espírito Santo os guiaria a toda a verdade (Jo. 16.13) e no capítulo seguinte: "A tua palavra é a
verdade" (Jo. 17.17). Os apóstolos reivindicaram que os seus escritos às igrejas eram Escrituras
inspiradas por Deus (IIPe. 3.15-16; IITm. 3.16-17). Deus claramente pretendeu desde o princípio
que a sua revelação fosse preservada nas Escrituras. Nenhum intento similar é demonstrado no
sentido de preservar tradições religiosas.
Em segundo lugar, a Bíblia declara que as Escrituras inspiradas são competentes para preparar
o crente para toda a boa obra (IITm. 3.16-17). Se a Bíblia é suficiente para fazer isso, então nada
mais é necessário. O fato das Escrituras, sem mencionar a tradição, serem ditas "inspiradas por
Deus" (theopnestos) — e por essa razão, através delas todo aquele que crê "seja perfeito e
perfeitamente instruído para toda boa obra" (IITm. 3.16-17) — sustenta a doutrina protestante
da "Sola Scriptura".
Em terceiro lugar, Jesus e os apóstolos constantemente apelaram ao Antigo Testamento (que
era a Bíblia escrita e disponível em seus dias) como a corte final de apelações. Jesus apelou para
as Escrituras como a autoridade final em sua disputa com Satanás (Mt. 4.4,7,10). É claro que
com o fato de Deus ainda estar dando novas revelações, Jesus (Mt. 5.22,28,31 e 28.18) e os
apóstolos (ICo. 5.3 e 7.12) algumas vezes se referiam à sua própria autoridade que havia sido
dada por Deus. Mas, uma vez que os próprios católicos concordam que as novas revelações
cessaram a partir da morte dos últimos apóstolos, não há razão para crer que exista qualquer
revelação fora da Bíblia. Nenhuma revelação verbal nos tempos do Novo Testamento pode ser
citada como evidência de que a autoridade não bíblica infalível exista hoje.
Em quarto lugar, Jesus deixou claro que a Bíblia existente pertencia a uma classe única,
exaltada acima de todas as tradições. Ele repreendeu os fariseus por não aceitarem a "Sola
Scriptura", e por negarem assim a autoridade final da Palavra de Deus pelas suas tradições
religiosas (Mt. 15.3,6b). Jesus aplicou essa declaração especificamente às tradições das
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autoridades religiosas que interpretavam as Escrituras (usando as próprias tradições) de modo
equivocado.
Em quinto lugar, Salomão afirmou: "Toda palavra de Deus é pura... Nada acrescentes às suas
palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso" (Pv. 30.5-6). E João encerrou o
último capítulo de Apocalipse com a mesma exortação (Ap. 22.18-19). Enquanto João se referia
especificamente à revelação que teve, o mesmo princípio e advertência logicamente são
adequados à situação dos outros livros da Bíblia. Fica claro que Deus não deseja que algo que
reivindique autoridade divina, de origem verbal ou escrita, seja acrescentado às suas palavras
inspiradas.
Em sexto lugar, a Bíblia ensina a doutrina da Sola Scriptura reiterando a sua própria condição
como revelação de Deus (Gl. 1.12; ICo. 2.11-13), como superior a meras palavras de seres
humanos. Uma revelação de Deus é como uma descortinação divina, ou ainda como uma
divulgação de algo que estava oculto a alguém. O apóstolo Paulo colocou esse contraste de
modo vivo em Gl. 1.11-12. Portanto, mesmo a pregação de um apóstolo não estava no mesmo
nível, como uma revelação direta de Deus, nem as palavras de um apóstolo, nem as de um anjo
(Gl. 1.8). Esses fatos expressam de um modo vivo a doutrina da Sola Scriptura.
Em sétimo lugar, embora as revelações escritas fossem progressivas, católicos e protestantes
concordam que revelações normativas foram finalizadas por ocasião da conclusão do Novo
Testamento. Na verdade, Jesus disse aos apóstolos que Ele os conduziria a "toda a verdade" (Jo.
14.26; 16.13). Para que alguém fosse um apóstolo, deveria ter obrigatoriamente vivido no
primeiro século, para que pudesse ser uma testemunha ocular do Cristo ressurreto (At. 1.22;
ICo. 9.1 e 15.4-8), e o único registro infalível que possuímos do ensino apostólico é o Novo
Testamento. Portanto, Jesus profetizou que a Bíblia sozinha seria o resumo de "toda a
verdade". Sendo esse o caso, visto que a revelação canônica cessou no final do primeiro século,
a doutrina da Sola Scriptura significa que nada mais, nada menos, e nada além do que já está
escrito na Bíblia possui autoridade infalível.
Em oitavo lugar, as "tradições" apostólicas ou os ensinamentos verbais tiveram autoridade
naquela ocasião, mas os apóstolos estão mortos, e todo o seu enino essencial é a própria Bíblia.
O Novo Testamento faz menção sobre seguir as tradições e os ensinos dos apóstolos, sejam
verbais ou escritos, porque eles eram autoridades vivas estabelecidas por Cristo (Mt. 18.18; At.
2.42-43; Ef. 2.20). Todavia, quando eles morreram, não havia mais, a partir de então, uma
autoridade apostólica viva, já que somente aqueles que foram testemunhas oculares do Cristo
ressurreto poderiam ter autoridade apostólica (At. 1.22; ICo. 9.1). Para que alguém tenha
autoridade apostólica deve ser capaz de fazer sinais apostólicos (IICo. 12.12). Posto que aqueles
sinais apostólicos tiveram como finalidade credenciar os apóstolos que nos deixariam os únicos
escritos inspirados (Hb. 2.1-4), e o Novo Testamento é o único registro inspirado (e infalível)
dos ensinos dos apóstolos, segue-se então que, desde a morte dos apóstolos, a única
autoridade apostólica que possuímos hoje é o registro inspirado dos seus ensinamentos no
Novo Testamento. Isso não significa necessariamente que tudo que ensinaram esteja no Novo
Testamento, do mesmo modo que nem tudo que Jesus disse está lá (Jo. 20.30 e 21.25). Jesus
prometeu que "toda a verdade" que Ele ensinou seria trazida à lembrança deles, mas Ele sem
dúvida expressou a mesma verdade de diferentes modos e em diferentes ocasiões. O contexto
da declaração de Jesus refere-se a toda a verdade necessária para a vida de fé e a vida moral.
Em nono lugar, as tradições verbais são notoriamente não confiáveis. Elas são coisas a partir
das quais surgiram lendas e mitos. Aquilo que está escrito é mais facilmente apresentado em
sua forma original. O teólogo holandês Abraham Kuyper destaca quatro vantagens de uma
revelação escrita: (1) Ela possui uma durabilidade pela qual erros de memória ou corrupções
acidentais que tenham ocorrido, de forma deliberada ou não, sejam minimizadas; (2) Podem
ser universalmente disseminadas através de traduções e reproduções; (3) Ela está fixada e pode
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ser mantida pura; (4) Possui uma finalidade e características normativas que outras formas de
comunicação não são capazes de alcançar (Milne, 28). Em contraste, aquilo que não é escrito é
mais facilmente poluído. Existe um exemplo disto no Novo Testamento. Havia uma "tradição
apostólica" não escrita (isto é, uma tradição proveniente dos apóstolos) baseada em um malentendido de algumas palavras ditas por Jesus. Eles erroneamente assumiram que Jesus havia
dito que o apóstolo João não morreria. João, contudo, corrigiu essa falsa tradição em seu
escrito que foi registrado (Jo. 21.22-23).
I TIMÓTEO 2.1-2 — A EXORTAÇÃO DE PAULO PARA ORARMOS POR TODOS OS HOMENS E
PELAS AUTORIDADES INCLUI AQUELES QUE JÁ MORRERAM?
Alguns estudiosos católicos apelam para esse texto, buscando apoio para o dogma de orar em
favor dos mortos. Argumentam que quando Paulo disse: "por todos os homens" isso inclui
aqueles que estão mortos.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Essa passagem não contempla orações em favor dos mortos. Paulo
admoestou os crentes a orar por todos os homens e pelas autoridades, mas não existe
absolutamente nada nesta passagem que indique a inclusão dos mortos.
I TIMÓTEO 2.5-6 — O FATO DE CRISTO SER O MEDIADOR ENTRE DEUS E A HUMANIDADE
SIGNIFICA QUE ELE PRÓPRIO NÃO SEJA DEUS?
As TJs têm dois entendimentos contraditórios sobre este texto. 1- Dizem que, uma vez que
Cristo é o mediador, Ele não deve ser Deus, porque o mediador deve obrigatoriamente ser
separado e distinto daqueles que necessitam da mediação; 2- Declaram que Jesus é o mediador
apenas da “classe dos ungidos” os 144 mil que serão salvos.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: 1- Se Jesus como mediador não pode ser Deus, então, pela mesma
lógica, Ele não pode ser homem, portanto esse raciocínio é claramente equivocado. Da
perspectiva bíblica, Jesus pode fazer a mediação entre Deus e o homem precisamente porque
Ele é tanto Deus como homem. Foi somente como um homem que Cristo foi capaz de
representar toda a humanidade e morrer como um homem. Contudo, visto que Cristo também
era Deus, a sua morte teve um infinito valor, suficiente para prover a redenção pelos pecados
de toda a espécie humana (Hb. 2.14-16 e 9.11-28). Desse modo, somente a morte do perfeito
Deus-homem é capaz de verdadeiramente fazer a mediação entre Deus e a humanidade
pecadora.
2- A humanidade como um todo está em inimizade com Deus, por sua própria natureza (Rm.
3.21 e 8.7). Assim sendo, como excluir a totalidade da raça humana do plano da salvação? Isso
é mais uma das arbitrariedades do corpo governantes das TJs. O texto em análise aplica-se a
todo cristão que recebe Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador (Jo. 1.12) – Biblia
Apologética, ICP, 2000, p. 1217.
I TIMÓTEO 6.17-18 – AS RIQUEZAS DEVEM SER EVITADAS OU REFREADAS?
Jesus admoestou o jovem rico: "vende tudo o que tens, dá-o aos pobres" (Mt. 19.21). Os
primeiros discípulos vendiam as suas propriedades e traziam o dinheiro, depositando-o aos pés
dos apóstolos (At. 4.34-35). E Paulo preveniu que "o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie
de males" (ITm. 6.10). Alguns grupos de seitas, que vivem em comunidades, se referem a esses
textos para justificar a sua demanda de que os membros entreguem toda a sua riqueza e
posses materiais ao grupo.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: A instrução de Jesus em Mt. 19.21 foi dirigida a um jovem rico que
havia feito do dinheiro o seu deus. Não há nada errado em possuir riquezas — mas é errado ser
43

possuído pelas riquezas. Deus abençoou Abraão e Jacó com grandes riquezas, e o apóstolo
Paulo não ensina aos ricos que doem tudo aquilo que possuem, mas que utilizem e desfrutem
de suas bênçãos (ITm. 6.17-18).
Além do mais, não há qualquer indicação de que os primeiros discípulos, em Atos dos
Apóstolos, tenham sido admoestados a vender tudo que possuíam, ou mesmo que todos eles
fizeram isto. As propriedades que eram vendidas (At. 4.34-35) devem ter sido propriedades
extras. Deve-se observar que a narrativa não diz que eles venderam as casas onde moravam.
Paulo não está dizendo que o dinheiro é maligno, mas apenas que o amor ao dinheiro é a raiz
de todos os tipos de males. A busca de riquezas para satisfazer a si mesmo é errada, mas não
há erro em procurar ter algo para compartilhar com outros em necessidade. Deus
"abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos", mas também nos adverte a não
colocar a "esperança na incerteza das riquezas" (ITm. 6.17).
II TIMOTEO 2.2 — ESTE VERSO APOIA O DISCIPULADO HIERÁRQUICO, COMO REIVINDICAM
ALGUNS GRUPOS?
Paulo disse a Timóteo que compartilhasse com homens fieis e idôneos os ensinamentos que
havia recebido dele. Esta passagem é muito citada pelos defensores do discipulado hierárquico
(G12, M12, MDA).
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Este verso certamente ensina que o Evangelho deve ser divulgado
de pessoa para pessoa, e de ensinador para discípulo, mas isso não justifica um relacionamento
hierárquico autoritário. A referência aqui é ao discipulado pessoal, e não à autoridade
eclesiástica. Fala de como alcançar, e não de como exercer autoridade. Mesmo nas passagens
em que a Bíblia fala de submissão a líderes, o autoritarismo não é justificado. A Bíblia fala de
submissão por amor, e não por medo; voluntária e não compulsória ou subserviente.
II TIMÓTEO 4.6 — QUANDO PAULO FALA DE SER TRANSFORMADO EM UMA OFERTA, ELE
ESTÁ FALANDO A RESPEITO DE INDULGÊNCIAS PARA SALVAR PESSOAS DO PURGATÓRIO?
Esse verso contribui como apoio à doutrina católica do purgatório, ou à ideia de que alguém
pode fazer expiação pelos pecados de outrem?
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Quando Paulo fala de ser "oferecido [como oferta] por aspersão de
sacrifício", ele está se referindo à sua morte como mártir. Não há nada nessa passagem a
respeito do purgatório, indulgências, orações em favor dos mortos, ou qualquer outra coisa que
reforce a doutrina católica de um tesouro de méritos, com o qual se contribui através de boas
obras, e do qual aqueles que estão no purgatório podem se beneficiar.
Esse dogma católico é biblicamente infundado e contrário à doutrina bíblica da salvação pela
graça através da fé (Rm. 3.28 e 4.5; Ef. 2.8-9; Tt. 3.5-6). O conceito de seres humanos ajudando
a fazer a expiação pelos pecados de outros seres humanos contradiz a completa suficiência da
morte de Cristo. Em relação ao seu trabalho redentor pela nossa salvação, Jesus disse na cruz:
"Está consumado" (Jo. 19.30 e 17.4). Porque "com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os
que são santificados" (Hb. 10.14).
TITO 2.13 – ESTE VERSO SE REFERE A DUAS PESSOAS: DEUS TODO-PODEROSO E JESUS
CRISTO, OU APENAS A UMA PESSOA: JESUS CRISTO QUE É DEUS TODO-PODEROSO?
As TJs traduzem esse verso na TNM de modo a fazer parecer que duas pessoas estão
contempladas: “Gloriosa manifestação do Grande Deus e [do] Salvador de nós, Cristo Jesus".
Argumentam, então, que este verso "claramente diferencia Deus e Jesus Cristo, aquele através
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de quem Deus provê a salvação”. O acréscimo da preposição de + artigo o = do é o vilão da
inexata tradução jeovista.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Os gramáticos gregos nos dizem que quando dois substantivos no
mesmo caso estiverem conectados pela conjunção "e" (do grego, kai) – sendo o primeiro
substantivo precedido pelo artigo definido ("o") enquanto o segundo não — então o segundo
substantivo refere-se à idêntica pessoa ou coisa a que também se refere o primeiro
substantivo. Esse é o caso em Tito 2.13. Dois substantivos — Deus e Salvador — estão ligados
pela proposição “e” (no grego kai) e o artigo definido precede o primeiro substantivo (Deus),
mas não o segundo (Salvador). A sentença deve ser lida literalmente como: "o grande Deus e
nosso Salvador". Por essa razão, os dois substantivos em questão — Deus e Salvador— estão se
referindo à mesma pessoa, Jesus Cristo.
O ensino em Tito 2.13 que diz que Deus (Jesus) é o Salvador é consistente com as demais
passagens que lemos nas Escrituras. Em Isaías 43.11, Deus diz de modo assertivo: "Eu, eu sou o
Senhor [Yahweh], e fora de mim não há Salvador", e assim aparece na TNM. Esse verso indica
que uma reivindicação de ser o Salvador é uma reivindicação de divindade, e existe somente
um Salvador — Deus. Para prevenir que alguém erre quanto a essa verdade é que o Novo
Testamento se refere a Jesus como o Salvador (Lc. 2.11). As verdades paralelas que mostram
que somente Deus é o Salvador (Is. 43.11), e que Jesus é o próprio Salvador, constituem uma
poderosa evidência da divindade de Cristo.
FILEMOM 16 — O APÓSTOLO PAULO APROVAVA A ESCRAVATURA?
O apóstolo Paulo parece ser favorável à instituição da escravatura humana, pelo fato de enviar
de volta a seu proprietário um escravo fugitivo chamado Onésimo. Mas a escravatura é uma
violação não ética dos princípios de liberdade e dignidade humana. Esse fato é relevante para o
estudo das seitas, pois movimentos ditos de identidade (grupos sectários que aderem à
supremacia da raça branca) citam tais versos como base às suas visões racistas.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: A escravatura não é nem ética e nem bíblica; nem as ações de Paulo
nem os seus escritos aprovam essa forma humilhante de tratamento. Na verdade, foi a
aplicação dos princípios bíblicos que finalmente conduziu à abolição da escravatura.
Desde o princípio, Deus declarou que todos os seres humanos possuem em si mesmos a
imagem de Deus (Gn. 1.27). O apóstolo reafirmou essa verdade declarando: "Sendo nós, pois,
geração de Deus" (At. 17.29), e Ele "de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre
toda a face da terra" (At. 17.26).
A despeito do fato da escravatura ter sido aprovada nas culturas semíticas da época, a lei
mosaica demandava que os escravos finalmente fossem libertados (Êx. 21.2; Lv. 25.40). Nesse
ínterim, os servos deveriam ser tratados com respeito (Êx. 21.20,26). Israel, que era uma nação
que havia sido escravizada no Egito, era constantemente lembrada por Deus desse fato (Dt.
5.15), e a sua emancipação tornou-se modelo para a libertação de todos os escravos (Lv. 25.40).
No Novo Testamento, Paulo declarou que no Cristianismo "não há judeu nem grego; não há
servo nem livre; não há macho nem fêmea; porque todos vós sois um em Cristo Jesus" (Gl. 3.28).
Todas as separações por classes sociais são desfeitas em Cristo Jesus, pois somos todos iguais
diante de Deus. O Novo Testamento proíbe explicitamente o sistema maligno desse mundo que
negociava "corpos e almas de homens" (Ap. 18.13). Quando Paulo admoesta: "Vós, servos,
obedecei a vosso senhor segundo a carne" (Ef. 6.5; Cl. 3.22), ele não está aprovando a
instituição da escravatura, mas simplesmente fazendo alusão à situação de fato em seus dias.
Ele está instruindo os escravos para que sejam bons funcionários (assim como aqueles que
creem devem ser hoje), mas não estava recomendando a escravatura. Paulo também ensinou
aos crentes que fossem obedientes aos governos opressores da época por amor ao Senhor
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(Rm. 13.1;Tt. 3.1; IPe. 2.13), mas isso de forma alguma serve como desculpa à opressão e
tirania que a Bíblia Sagrada repetidamente condena (Êx. 2.23-25; Is. 10.1). A lei e a ordem são
necessárias para a paz e a segurança (Rm. 13.2-5; ITm. 2.2; IPe. 2.13-14).
Uma análise mais detalhada do livro de Filemom revela que Paulo não colaborou para a
perpetuação da escravatura, mas verdadeiramente contribuiu para miná-la. Ele aconselhou a
Filemom, o dono do escravo Onésimo, tratar o fugitivo como "irmão amado" (v. 16). Então,
enfatizando a igualdade inerente a todos os seres humanos, tanto pela criação como pela
redenção, a Bíblia colocou os princípios morais que derrubaram a escravatura e ajudaram a
restaurar a dignidade e a liberdade de todas as pessoas, seja qual for a sua cor ou grupo étnico.
HEBREUS 1.3 — ESTE VERSO INDICA QUE DEUS, O PAI, TEM UM CORPO DE CARNE E OSSOS?
Essa passagem diz, a respeito de Jesus: "O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa
imagem da sua pessoa, (...) havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados,
assentou-se à destra da Majestade, nas alturas". Os mórmons pensam que este verso indica
que Deus, o Pai, possui um corpo físico. Afinal de contas, Jesus (que possui um corpo físico) é a
"expressa imagem" do Pai. Além do mais, Jesus sentou-se (literalmente) à "mão direita" do Pai
(Talmage, 1982, 42).
RESPOSTA APOLOGÉTICA: O ensino uniforme das Escrituras é que Deus é espírito (Jo. 4.24).E
um espírito não possui carne e ossos (Lc. 24.39). Portanto é errado pensar em Deus como um
ser físico. Mas se Deus é espírito, como é que devemos interpretar as referências nas Escrituras
a respeito da "mão direita" de Deus? Isso não significa que o Pai tenha partes físicas. Antes, de
acordo com o pensamento judaico, a "mão direita" refere-se metaforicamente a um lugar de
honra. Cristo teve a suprema honra como o Senhor triunfante que ressuscitou dos mortos.
O fato de Cristo ser a "expressa imagem" de Deus, não significa que o Pai tenha um corpo físico.
Antes, significa que Cristo é completamente Deus — tanto quanto o Pai o é. A glória de Deus se
irradia a partir de Jesus, porque Ele é o Deus da glória. Pelo fato de Jesus ser a exata
representação de Deus, Ele pôde dizer: "Quem me vê a mim vê o Pai" (Jo. 14.9).
Finalmente, os mórmons falham em termos de reconhecer que Jesus, em forma de carne
humana, é uma pessoa com duas naturezas — uma natureza divina e uma natureza humana.
Jesus, em forma humana, é completamente Deus (Jo. 1.1; 8.58 e 20.28) e completamente
homem (Jo. 1.14; Rm. 8.3; lTm 3.16; IJo. 4.2; IIJo. 7). Em sua natureza divina, Jesus era (e é)
espírito (Jo. 4.24). Em sua natureza humana, Ele possuiu um corpo (Jo. 1.14). O Pai — que em
sua natureza divina é espírito (como Jesus também o é em sua natureza divina) — jamais
assumiu a forma humana (como Jesus fez), e portanto não possui um corpo humano como
Jesus possuiu. Portanto é correto dizer, que em relação à natureza divina de Jesus, Ele é a
"expressa imagem" de Deus, porque Ele é Deus tanto quanto o Pai.
HEBREUS 1.6 — ESTE VERSO INDICA QUE CRISTO DEVE SER SOMENTE HONRADO E NÃO
ADORADO?
Embora traduções legítimas mostrem Cristo sendo adorado por anjos neste verso, a TNM das
Tjs mostra os anjos “prestando homenagem” (ou obediência) a Cristo. As TJs dizem que a
adoração deve ser "endereçada somente a Deus", e não a Jesus Cristo. A versão da TNM que
diz “e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem” passou a ser grafada assim a partir de
1983. Até então, o texto da TNM era o mesmo que trazem as Bíblias católicas e protestantes
(Bíblia Apologética, ICP, 2000, p. 1233).
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Em primeiro lugar, Jesus é sempre visto sendo adorado (e não
apenas sendo honrado ou obedecido) nas Escrituras. Em Mateus 14.33, por exemplo, Jesus
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aceita a adoração dos seus discípulos no Mar da Galileia. Em Marcos 14.3-9, Jesus aceita a
adoração de uma mulher que o unge com um perfume de alto preço. Deve-se observar que
Jesus sempre aceitou tais atos de adoração como perfeitamente apropriados (Mt. 28.9; Jo.
9.38). Sabendo-se que somente Deus deve ser adorado (Êx. 20.5), Jesus nem sequer uma vez
corrigiu qualquer pessoa que se prostrou diante dEle em adoração.
Em segundo lugar, exatamente o mesmo termo grego que é utilizado referindo-se à adoração
ao Pai (proskuneo, Jo. 4.24) é utilizado referindo-se à adoração a Jesus (Mc. 14.3-9).
Não existe nenhuma justificativa para traduzir proskuneo como "adoração" em contextos que
se referem ao Pai, e traduzir proskuneo como "obediência" em contextos que se referem a
Jesus. Em ambos os casos, o significado claro deste termo é adoração.
Em terceiro lugar, no livro de Apocalipse Jesus é visto recebendo exatamente o mesmo tipo de
adoração que é recebida pelo Pai (compare Ap. 4.10 com Ap. 5.11-14).
Então, a referência em Hebreus 1.6 claramente aponta para Cristo sendo adorado — e não
recebendo uma homenagem ou obediência — por parte dos anjos. E é assim mesmo que
deveria ser, uma vez que Cristo não é somente Deus, mas é também o Criador dos anjos (Cl.
1.16).
HEBREUS 11.3 — DEUS CRIOU O UNIVERSO CONFORME A SUA PRÓPRIA FÉ?
Há seitas que dizem que este verso significa que Deus criou o mundo por meio de sua própria
fé, portanto Deus é um ser de fé, e os cristãos podem com certeza ter esse mesmo tipo de fé
que há em Deus, para realizar milagres hoje.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Conforme o contexto claramente revela, tudo que essa passagem diz
é que os seres humanos, através da fé, compreendem que Deus criou o mundo. Em outras
palavras, não foi Deus que exerceu a fé com a finalidade de criar o mundo. Antes, Deus criou o
mundo pelo seu soberano poder (Gn. 1,2; Jo. 1.3; Cl. 1.16) e o nosso entendimento desse fato
repousa sobre a fé. O nosso entendimento deve obrigatoriamente depender da fé, porque
nenhum de nós estava presente na ocasião para testemunhar esse milagre.
TIAGO 2.21 — ABRAÃO FOI JUSTIFICADO PELAS OBRAS?
Os mórmons, os espíritas e os católicos romanos citam este verso quando argumentam a
respeito da necessidade de obras para que se alcançar a salvação, procurando mostrar que a
nossa justificação final não será somente pela fé.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Tiago não está falando da justificação diante de Deus, mas da nossa
justificação diante das outras pessoas. Isso é indicado pelo fato de Tiago ter enfatizado que
devemos "mostrar" a nossa fé (Tg. 2.18). A nossa fé deve ser algo que possa ser visto pelos
outros em nossas "obras" (vv. 18-20). Além do mais, Tiago reconheceu que Abraão foi
justificado diante de Deus pela fé, e não pelas obras, quando disse: "E creu Abraão em Deus, e
foi-lhe isso imputado como justiça" (v. 23). Quando ele acrescenta que Abraão foi "justificado
pelas obras" (v. 21), ele está se referindo àquilo que Abraão fez e que podia ser visto pelos
homens, isto é, oferecer o seu filho Isaque sobre o altar (vv. 21-22).
Tiago escreveu com alguma extensão a respeito da justificação diante de um mundo
observador. O apóstolo Paulo falou frequentemente acerca da justificação diante de Deus.
Paulo declarou: "Mas, àquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé
lhe é imputada como justiça" (Rm. 4.5). E "não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou" (Tt. 3.5). "Porque pela graça sois salvos, por meio
da fé; e isso não vem de vós; é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie"
(Ef. 2.8-9).
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Enquanto Paulo está enfatizando a raiz da justificação (que é a fé), Tiago está enfatizando o
fruto da justificação (que são as obras). Mas tanto Paulo como Tiago reconhecem os dois lados
dessa questão. Imediatamente após afirmar "pela graça sois salvos, por meio da fé" (Ef. 2.8-9),
Paulo rapidamente acrescenta: "Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as
boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas" (v. 10). Logo após declarar que
"não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos
salvou" (Tt. 3.5a), Paulo admoesta com urgência que "os que creem em Deus procurem aplicarse às boas obras" (v. 8).
Podemos ilustrar a relação entre Paulo e Tiago quanto ao tema da justificação do seguinte
modo:
PAULO
Justificação diante de Deus
A raiz da justificação
Justificação pela fé
A fé como produtora das obras

TIAGO
Justificação diante dos homens
O fruto da justificação
Justificação da fé pelas obras
As obras como prova da fé

TIAGO 5.16 — ESTE VERSO JUSTIFICA A CONFISSÃO AURICULAR?
Os líderes dos movimentos G12, M12 e MDA, e algumas outras seitas, têm utilizado este verso
para tentar justificar a prática de solicitar aos membros de sua seita que escrevam os seus
pecados de modo detalhado. Alguns usam essa lista posteriormente para colocar as pessoas em
submissão através de intimidações. Os católicos buscam apoio aqui para a confissão auricular.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Não há nada nesta, ou em qualquer outra passagem das Escrituras,
que justifique uma prática tão extremista. Quando nos é dito que confessemos os nossos
pecados uns aos outros, e oremos uns em favor dos outros (Tg. 5.16), isso incluiria líderes e
seguidores. Além disso, não nos é dito que examinemo-nos uns aos outros. Examinar outras
pessoas no tocante a pecados é uma prática contrária ao Espírito de Cristo. A nós é dito que
levemos as cargas uns dos outros, e não que coloquemos cargas uns sobre os outros (Gl. 6.2).
Quando outras pessoas pecam, devemos restaurá-las no espírito de mansidão (Gl. 6.1), e não
inquirir acerca de seus pecados de maneira autoritária.
I PEDRO 3.19 E 4.6 – ESTES TEXTOS DÃO SUPORTE À IDEIA DE UMA SEGUNDA CHANCE APÓS
A MORTE? O EVANGELHO É PREGADO PARA AS PESSOAS APÓS A MORTE?
Os textos dizem que o evangelho foi pregado aos mortos. Os mórmons acreditam que este
verso indica que as pessoas têm uma segunda chance de serem salvas depois que morrerem.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Passagens difíceis da Bíblia — como esta — devem ser entendidas
de acordo com as passagens mais claras das Escrituras. A Bíblia é clara quando mostra que não
existe uma segunda chance após a morte (Hb. 9.27). O livro de Apocalipse registra o julgamento
do Grande Trono Branco, no qual aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida
serão enviados para o lago de fogo (Ap. 20.11-15). Lucas nos informa que quando uma pessoa
morre vai para o céu (para o seio de Abraão) ou para o inferno, e existe um grande abismo
entre esses lugares "de sorte que os que quisessem passar de um lado para outro não poderiam
fazê-lo” (Lc. 16.26). A completa urgência em responder a Deus nesta vida antes de morrermos,
dá suporte adicional ao fato de não existir qualquer esperança após a sepultura como segunda
chance (Pv. 29.1; Jo. 3.36 e 5.24 ; Hb. 9.27). Agora é o dia da salvação (IICo. 6.2).
Existem maneiras de compreender que estas passagens não envolvem uma segunda chance de
salvação após a morte. Alguns reivindicam que Jesus não ofereceu qualquer esperança de
salvação a esses "espíritos em prisão". O texto não diz que Cristo evangelizou, mas
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simplesmente que Ele proclamou a eles a vitória da sua ressurreição. Insistem não haver nada
declarado nesta passagem a respeito de pregar o Evangelho às pessoas no inferno. Em resposta
a essa visão, outros observam que no próprio capítulo seguinte (4.6) Pedro, estendendo esse
assunto, diz: "Foi pregado o evangelho tambem aos mortos".
Outros reivindicam que não é claro que a frase "espíritos em prisão" se refira a seres humanos.
Em nenhuma outra passagem uma frase como esta é usada referindo-se a seres humanos no
inferno. Eles alegam que esses espíritos são anjos caídos, uma vez que os "filhos de Deus"
(anjos caídos — veja Jó 1.6; 2.1; 38.7) em outro tempo "foram rebeldes (...) nos dias de Noé,"
(IPe. 3.20; confira Gn. 6.1-4). Pedro deveria estar se referindo a isso em IIPedro 2.4, onde
menciona anjos pecando imediatamente antes de referir-se ao dilúvio (v. 5). Em resposta, é
argumentado que anjos não podem casar-se (Mt. 22.30). Eles certamente não poderiam casarse com seres humanos, uma vez que anjos, como espíritos, não possuem órgãos reprodutores.
Outra possibilidade é que esta passagem ensine que Cristo pregou através da pessoa de Noé
àqueles que, por terem rejeitado a sua mensagem, são agora espíritos em prisão. Aqueles que
aceitam essa visão devem observar que no mesmo livro nos é dito que o "Espírito de Cristo"
falou através dos profetas do Antigo Testamento (IPe. 1.11). Mantendo esse entendimento,
IIPedro 2.5 nos informa que Noé era um "pregoeiro da justiça". Portanto, o Espírito de Cristo
pregou através de Noé para aqueles que não tinham Deus, e que agora aguardam o juízo final.
Uma possível interpretação final é que este verso se refira ao anúncio do triunfo da
ressurreição de Cristo aos espíritos daqueles que já partiram, declarando-lhes a vitória que Ele
alcançou através de sua morte e ressurreição. Esta visão está de acordo com o contexto desta
passagem, e também está de acordo com as outras passagens das Escrituras (Ef. 4.8; Cl. 2.15), e
também evita a maioria dos problemas gerados pelas outras interpretações.
A morte é final, existindo apenas dois destinos — céu e inferno, entre os quais existe um
grande abismo que ninguém é capaz de transpor. Portanto, seja qual for o significado de
“pregar aos mortos", ele não implica em que uma pessoa possa ser salva depois de morrer. Esta
é uma passagem não muito clara, sujeita a diferentes interpretações, e nenhuma doutrina deve
ser baseada em uma passagem que pudesse gerar interpretações ambíguas. É possível que este
verso se refira àqueles que agora estão mortos, e que ouviram o Evangelho enquanto
estiveram vivos. A favor desta visão, cita-se o fato que o Evangelho "foi pregado" (no passado)
àqueles que "estão mortos" (agora, no presente). Outros reivindicam que, embora os mortos
sofram a destruição de sua carne (IPe. 4.6), contudo eles ainda vivem com Deus, pela virtude da
obra que Cristo fez através de sua morte e ressurreição e essa mensagem vitoriosa foi
anunciada ao mundo espiritual pelo próprio Cristo, após a sua ressurreição.
IJOÃO 5.6-8 – ESTA PASSAGEM PROVA QUE O ESPÍRITO SANTO NÃO É UMA PESSOA?
Esta passagem indica que o Espírito, a água e o sangue são "testemunhas" de Jesus Cristo. Pelo
fato de a água e o sangue não serem pessoas, de acordo com as TJs, o Espírito Santo também
não é uma pessoa. Há outras seitas que também negam a personalidade do Espírito Santo.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: É óbvio que água e sangue não são pessoas, e neste texto são
personificados como testemunhas, mas isso não significa que o Espírito Santo não seja uma
pessoa. Na ocasião em que IJoão foi escrita, um grupo de gnósticos acreditava que aquilo que
hoje o movimento da Nova Era chama de "Cristo Cósmico" veio sobre um Jesus humano logo
após o seu batismo. Segundo eles, o Cristo partiu antes de sua crucificação. Este texto, com as
sua três "testemunhas", prova o contrário do que diz essa doutrina herética. Tanto a água
(representando o batismo de Jesus), como o sangue (representando a sua crucificação), agem
como testemunhas metafóricas do fato de que Jesus, o Cristo, experimentou tanto o batismo
quanto a morte por crucificação. O Espírito Santo é a terceira testemunha testificando esse
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fato. De acordo com a lei judaica, três testemunhas são necessárias para o estabelecimento da
verdade em relação a um tema (Dt. 19.15).
O Espírito Santo é retratado como uma pessoa através das Escrituras como um todo. O Espírito
Santo possui atributos de personalidade — Ele tem a sua própria mente (ICo. 2.10-11),
emoções (Ef. 4.30) e vontade (ICo. 12.11). O Espírito Santo é visto nas Escrituras realizando
muitas coisas que somente uma pessoa é capaz de realizar — Ele ensina àqueles que creem (Jo.
14.26), Ele testifica Jo. 15.26), dirige (Rm. 8.14), comissiona as pessoas ao serviço do Mestre
(At. 13.4), dá ordens (At. 8.29), ora por aqueles que creem (Rm. 8.26) e fala às pessoas (IIPe.
1.21).
Além do mais, certos atos são realizados de modo dirigido ao Espírito Santo, que não fariam
sentido se Ele não possuísse uma verdadeira personalidade. Por exemplo, é possível tentar
mentir ao Espírito Santo (At. 5.3). Ninguém tenta mentir a um mero poder ou a uma mera
força.
IIJOÃO 10 — ESTE VERSO INDICA QUE NÃO DEVEMOS RECEBER EM NOSSA CASA OS ADEPTOS
DE SEITAS?
De acordo com João, não devemos receber em nossa casa, nem mesmo saudar, qualquer
pessoa que venha a nós e não creia que Cristo veio em carne. Como é que esta passagem se
aplica aos adeptos das seitas? Devemos evitá-los?
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Esta passagem não proíbe cristãos de receber em sua casa adeptos
de seitas, com a finalidade de testemunhar a esses. Antes, essa é uma proibição contra o ato de
dar aos adeptos de seitas um palanque, a partir do qual eles possam ensinar falsas doutrinas.
A razão disso é que nos primeiros anos do Cristianismo não havia prédios dedicados à igreja,
como um templo central onde os crentes pudessem se congregar. Pequenas casas utilizadas
como igrejas estavam espalhadas por toda a cidade.
Depois do Pentecostes, os cristãos primitivos eram vistos "partindo o pão de casa em casa" (At.
2.46 e 5.42), e reunindo-se para orar na casa de Maria, a mãe de Marcos (At. 12.12). As igrejas
frequentemente se reuniam em casas (ICo. 16.19; Cl. 4.15; Fl. 2). O uso de prédios
especificamente dedicados a igrejas só ocorreu a partir do final do segundo século.
João está prevenindo nesta passagem os líderes dessas igrejas (que se reuniam em casas) a não
permitir a presença de falsos mestres, não dar a um falso ensinador uma plataforma para ele
ensinar suas falsaas doutrinas às pessoas. Vendo o fato desse modo, essa proibição resguarda a
pureza doutrinária da Igreja. Estender a hospitalidade a um falso ensinador implicaria no fato
da igreja aceitar ou aprovar o falso ensino. Desse modo o falso ensinador seria encorajado a
permanecer em seu erro.
Por razões similares, João também estava proibindo que cristãos permitissem que falsos
ensinadores se hospedassem em suas casas. Na Igreja Primitiva, o ministério evangelístico e
pastoral da igreja era conduzido originalmente por indivíduos itinerantes que viajavam de casa
em casa, visitando as casas onde a igreja se reunia, e dependiam da hospitalidade das pessoas.
João, nesta passagem, está orientando a igreja a não estender esse tipo de hospitalidade aos
ensinadores de falsas doutrinas. Os cristãos não devem permitir que adeptos de seitas utilizem
os seus lares como base de operações a partir das quais espalhem o seu veneno.
Nesse caso, o verso não proíbe cristãos de receberem em suas casas os adeptos de seitas com o
propósito de falhar-lhes acerca do Evangelho verdadeiro. Quando um TJ, ou um mórmom,
vierem à casa de um cristão, este deve sentir-se livre para convidá-los para entrar, com a
finalidade de testemunhar a respeito do evangelho verdadeiro ao visitante.
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III JOÃO 2 — ESTE VERSO INDICA QUE DEUS DESEJA QUE SEJAMOS FINANCEIRAMENTE
PRÓSPEROS?
Os líderes da Teologia da Prosperidade citam este verso como suporte à sua doutrina.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: O termo grego empregado para "prosperes" ou para a frase "que te
vá bem", nesse verso, não se refere à prosperidade financeira, mas simplesmente significa "ir
bem com alguém". De fato, a tradução inglesa NIV reflete corretamente a ideia quando
expressa o verso do seguinte modo: "Caro amigo, eu oro para que desfrutes de boa saúde, e
que tudo vá bem contigo, assim como bem vai a tua alma". Nos tempos bíblicos, os votos de
"que as coisas vão bem", juntamente com o desejo de "boa saúde", era uma forma padrão de
saudação. A prosperidade financeira é um assunto completamente estranho tanto à antiga
saudação, como ao texto de IIIJoão 2.
APOCALIPSE 1.8 – JESUS É O ALFA E O ÔMEGA?
As TJs argumentam que todas as referências ao Alfa e ao Ômega no livro de Apocalipse
referem-se ao Deus Todo-Poderoso, e não ao Filho. A TNM traz “diz o Senhor Jeová”,
acrescentando a palavra “Jeová” após Senhor (kurios) que não aparece nos originais gregos.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Existem duas fortes razões para considerar essas passagens como
referências a Cristo, e por essa razão como provas de sua divindade. Em primeiro lugar, a
passagem fala de alguém que foi "traspassado" e que "vem". É óbvio que esse que vem deve
ser Jesus, uma vez que Ele (e não o Pai) foi traspassado na ocasião em que foi pregado na cruz.
O verso 8 então nos diz que Deus é aquEle que "vem". AquEle a quem os dois versos se referem
como "vindo" é Deus, e aquEle que foi traspassado só pode ser Jesus Cristo.
Em segundo lugar, João faz uma declaração explícita a respeito da divindade de Cristo em
Apocalipse 22.12-13: "Eis que cedo venho (...) Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim, o
Primeiro e o Derradeiro". Em Apocalipse 22.20 lemos: "Aquele que testifica estas coisas diz:
Certamente, cedo venho. Amém! Ora, vem, Senhor Jesus!". AquEle que está vindo é Deus, a
segunda pessoa da Trindade Divina, o "Princípio e o Fim", Jesus Cristo.
APOCALIPSE 3.14 – JESUS FOI CRIADO?
As TJs dizem que a conclusão lógica desta passagem é que aquele de quem se fala "é a criação,
o princípio das criações de Deus, que teve um começo".
RESPOSTA APOLOGÉTICA: A palavra grega archê, traduzida como "princípio" neste verso, tem o
sentido de "aquele que começa", "origem", "fonte" ou "causa fundamental". O termo
"arquiteto" é derivado de archê. Este verso diz que Jesus é o arquiteto de toda a criação (Jo.
1.3; Cl. 1.16; Hb. 1.2; confira Is. 44.24).
Além disso, a mesma palavra "princípio" é aplicada ao Pai em Ap. 21.4-6. Não é possível que
esse termo signifique um ser criado, pois nesse caso Deus Pai também seria uma criatura, o que
as próprias TJs não aceitam. Portanto, "princípio" deve ser compreendido no sentido absoluto
de "o iniciador", ou "a fonte de todas as coisas".
APOCALIPSE 7.2-4 – ESTA PASSAGEM É UMA PROFECIA SOBRE O REV. MOON?
Esta passagem faz referência a outro anjo que João viu “subir da banda do sol nascente, e que
tinha o selo do Deus vivo". A Igreja da Unificação ensina que este verso profetiza a vinda do
Senhor do Segundo Advento (o Messias), de um país do leste. Dizem que João Batista falhou
em sua missão de precursor, precipitando a morte de Cristo, sem que Ele tivesse completado a
sua obra. Cristo teria realizado apenas a redenção espiritual, faltando a obra da redenção física.
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Baseados nessa visão, dizem que Cristo nasceria novamente numa nação do Oriente, e o
reverendo Sun Myung Moon, que nasceu na Coreia, é portanto o cumprimento desta profecia.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Este texto está se referindo a um anjo e não ao Messias. Foi dito qne
esse anjo viria da direção leste, e não de um país do leste. Outras referências para delimitar
pontos em Apocalipse tendem a se referir a direções, e não a áreas geográficas. Mesmo que
esta referência fizesse menção geograficamente ao leste, o país não seria a Coreia. O
verdadeiro Messias é judeu (Mt. 1).
As Escrituras testificam que, em sua segunda vinda, o mesmo Jesus que ascendeu ao céu
voltará fisicamente (At. 1.11). Não existirá jamais um segundo "Cristo" que venha da Coreia, ou
de qualquer outro lugar.
APOCALIPSE 7.4 – OS 144 MIL SÃO A CLASSE DAS PESSOAS UNGIDAS, DESTINADAS A MORAR
COM DEUS NO CÉU?
As TJs dizem que o número 144 mil refere-se à classe dos crentes ungidos, que possuem um
destino celestial (Ap. 14.1-3), e creem que são aqueles a quem a passagem em Lucas 12.32 se
refere como sendo o "pequeno rebanho".
RESPOSTA APOLOGÉTICA: As Escrituras ensinam que todos aqueles que creem em Jesus Cristo
podem esperar com grande empolgação um destino celestial, e não apenas um seleto grupo de
144 mil pessoas (Ef. 2.19; Fp. 3.20; Cl. 3.1; Hb. 3.1 e 12.22; IIPe. 1.10-11). Jesus afirmou que
todos os crentes estarão juntos em "um só rebanho" e sob os cuidados de "um só Pastor" (Jo.
10.16). Não haverá dois "rebanhos" — um na terra e outro no céu.
Em segundo lugar, existem muito boas razões para interpretar este verso literalmente — como
referindo-se a 144 MIL judeus, sendo 12 mil de cada tribo. Em nenhuma outra passagem na
Bíblia uma referência às doze tribos de Israel tem outro significado a não ser referir-se
precisamente às doze tribos de Israel. O termo "tribo" jamais é utilizado nas Escrituras com
qualquer outro significado, que não seja literalmente uma referência a um grupo étnico. Como
base à interpretação literal, existe o fato de Jesus ter falado a respeito dos doze apóstolos (que
sabemos terem sido literalmente doze pessoas), sentando-se "sobre doze tronos, para julgar as
doze tribos de Israel" no último dia (Mt. 19.28).
Além disso, a última pergunta que Jesus respondeu antes de sua ascensão implicava
diretamente no fato de que Ele voltaria e "restauraria o reino a Israel" (At. 1.6-8). Na verdade, o
apóstolo Paulo falou da restauração da nação de Israel à sua privilegiada condição anterior em
Romanos 11.11-26.
Muitos estudiosos da Bíblia creem em uma restauração literal da nação de Israel pelo fato de
Deus ter feito promessas à descendência literal de Abraão que ainda não se cumpriram (Gn.
12,14,15,17,26), a não ser por um curto período durante os dias de Josué (Js. 11.23).
APOCALIPSE 12.1-6 – A MULHER LEVADA AO CÉU INDICA A ASCENSÃO CORPORAL DE MARIA?
Este texto fala de uma mulher que deu à luz uma "criança do sexo masculino, destinada a
governar todas as nações" (isto é, Cristo), o qual foi arrebatado para Deus e para o seu trono".
Alguns estudiosos católicos reivindicam que esta passagem refere-se à ascensão física (ou
corpórea) de Maria, que seria “a mulher vestida do Sol”.
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Essa mulher não representa Maria, mas sim a nação de Israel. Para
essa mulher existe um lugar preparado: "E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar
preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta dias" (Ap.
12.6). Esta profecia está se referindo ao período conhecido como grande tribulação, que ainda
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está para acontecer (Ap. 11.2-3). Maria já está morta, portanto está fora dos futuros
acontecimentos escatológicos, sendo impossível inseri-la neste contexto.
Cristo, e não a mulher, foi "arrebatado para Deus e para o seu trono" (Ap. 12.5). É pura
eisegese (ter um ponto de vista que a própria pessoa inseriu no texto) o ato de defender que
esta passagem trata da ascensão física de Maria. Semelhantemente, argumentar que Maria,
embora não tomada para os céus nesta passagem, seja retratada no céu como parte da visão,
também é forçado. Nada neste texto ocasionaria a crença de que a ascensão física de Maria
poderia ter ocorrido antes do restante dos santos (ITs. 4.13-18).
APOCALIPSE 16.14 – OS DEMÔNIOS SÃO CAPAZES DE REALIZAR MILAGRES?
A Bíblia usa algumas vezes as mesmas palavras - sinais, maravilhas e poder - empregadas para
descrever os milagres de Deus, para descrever também o poder dos demônios (IITs. 2.9; Ap.
16.14). Isso significa que os demônios são capazes de fazer milagres?
RESPOSTA APOLOGÉTICA: Embora Satanás tenha grandes poderes espirituais, existe uma
gigantesca diferença entre o poder do diabo e o poder de Deus. Em primeiro lugar, Deus é
infinito em poder (onipotente); o diabo e os demônios são finitos e limitados. Em segundo
lugar, somente Deus é capaz de criar vida (Gn. 1.1,21; Dt. 32.39). Somente Deus é capaz de
ressuscitar os mortos (Jo. 10.18; Ap. 1.18); o diabo não é capaz disto, embora tenha dado
"fôlego" (animação) à imagem idólatra do anticristo (Ap. 13.15).
O diabo tem grande poder para enganar as pessoas (Ap. 12.9), para oprimir aqueles que se
rendem a ele, e até mesmo para os possuir (At. 16.16). Ele é um mestre em magia e um super
cientista. Com seu vasto conhecimento a respeito de Deus, do homem e do universo, ele é
capaz de fazer "sinais de mentira" (IITs. 2.9; Ap. 13.13-14), mas os verdadeiros milagres
somente podem ser feitos por Deus. O diabo é capaz de fazer o sobrenormal, mas não o
sobrenatural. Somente Deus é capaz de controlar as leis naturais que Ele mesmo estabeleceu,
embora certa vez Ele mesmo tenha dado poder Satanás para que trouxesse um furacão sobre a
família de Jó (Jó 1.19). Além disso, todo o poder que o diabo possui foi-lhe dado por Deus, e é
cuidadosamente limitado e monitorado (Jó 1.10-12). Cristo derrotou o diabo e triunfou sobre
ele e sobre todas as suas hostes (Cl. 2.15; Hb. 2.14-15), dando desta maneira ao seu povo o
poder para que seja vitorioso sobre as forças demoníacas (Ef. 6.10-18). João informou aos
crentes “maior é o que está em nós do que o que está no mundo" (IJo. 4.4).
APOCALIPSE 19.8 – AS VESTES BRANCAS SÃO OS “ATOS DE JUSTIÇA DOS SANTOS”, O QUE DÁ
SUPORTE À DOUTRINA DAS INDULGÊNCIAS?
Os estudiosos católicos apelam para este texto como base para a ideia de que há um depósito
ou coleção de boas obras dos santos, chamado “tesouro de méritos”, supostamente baseado
na ideia de que as vestes brancas dos santos significam os "atos de justiça dos santos".
RESPOSTA APOLOGÉTICA: A utilização desta passagem pelos católicos, para dar suporte à sua
doutrina das indulgências, constitui uma interpretação literal de uma figura simbólica. Isso é
mostrado pelo fato do texto interpretar para o leitor o simbolismo, e também pelo fato do
próprio livro do Apocalipse, como um todo, anunciar-se como uma apresentação simbólica,
dizendo que seriam "significados" (do grego esêmanen), isto é, feito conhecido através de
símbolos (Ap. 1.1). O livro prossegue fornecendo e interpretando muitos desses símbolos para
o leitor (Ap. 1.20; 17.9,15).
O texto não diz nada sobre a existência de uma tal coleção de obras justas, mas simplesmente
diz que as próprias obras de cada pessoa seguem a ela (Rm. 14.12; Ap. 22.12;). As Escrituras em
outras passagens deixam claro que "para que cada um receba [de Deus] segundo o que tiver
feito" por suas próprias obras (IICo. 5.10). Reivindicar que os santos são capazes de contribuir
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com qualquer mérito, a favor de nossa salvação, é um insulto à completa suficiência da morte
expiatória de Cristo na cruz por todos os nossos pecados (Jo 19.30; Rm. 8.1; Hb. 1.3 e 10.14).
Nada nesta passagem sugere que os atos justos dos santos estejam disponíveis para serem
utilizados em favor da vida de outras pessoas, como ensina o catolicismo romano.
CONCLUSÃO
Evidentemente não estão esgotadas aqui todas as distorções bíblicas produzidas pelas seitas.
Este estudo é um apanhado geral dos mais comuns argumentos usados por elas para defender
suas doutrinas heréticas. Concluímos com a orientação do Pr. Natanael Rinaldi, extraída do
estudo “Por Que Expor os Erros das Seitas”:
A Bíblia nos manda “batalhar arduamente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos
santos” (Jd. 3). Para batalhar arduamente pela fé, é necessário às vezes corrigir e repreender (II
Tm. 4.2). É preciso ocasionalmente repreender os homens severamente (Tt. 1.13). Às vezes é
necessário se opor a um companheiro cristão (Gl. 2.11). É preciso também debater e
poderosamente contradizer falsos professores em público (At. 9.29 e 18.28).
O diabo, é claro, prefere que os homens religiosos mantenham suas bocas fechadas enquanto
ele se veste de cordeiro (Mt. 7.15), disfarçando-se como um anjo de luz (IICo. 11.13-15) e
infiltrando-se despercebido (Jd. 4), introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras (IIPe.
2.1) para destruir a fé do homem (Ef. 6.10-17; IICo. 10.3-5). A batalha nunca pode estar ganha
por entregarmos nossas armas ou por nos comprometermos com os erros.
O diabo é audacioso, ele raramente aparece com dois chifres e um rabo. Ele meramente
distorce o evangelho (Gl. 1.6-9; IIPe. 3.15-16) e se mascara como um verdadeiro cristão. Então,
quando os homens tomarem a espada do Espírito (Ef. 6.17) e começarem a se opor contra o
erro, ele chora: “Nós precisamos de mais amor e paciência; nós apenas vemos as coisas de
maneira diferente, mas todos nós servimos ao mesmo Deus e estamos indo para o mesmo
lugar”.
Quando alguém está sendo enganado por alguém de quem não desconfia, não há um dever
moral de avisarmos a pessoa que está sendo enganada? Por exemplo, você não avisaria uma
família que sua casa está pegando fogo, estando eles ausentes?
“Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando
ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios; pela hipocrisia de homens que
falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência” (ITm. 4.1-2).
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