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HERESIAS DA IGREJA DO CAMINHO
(O Caminho Antigo - Eli Soriano)
Pr. Joaquim de Andrade
INTRODUÇÃO
A seita Membros da Igreja de Deus Internacional, abreviado como "MIDI" (Em inglês:
"Members Church of God International", abreviado como "MCGI") é uma seita pseudocristã
internacional, com sede nas Filipinas, mais conhecida por causa do seu programa “O Caminho
Antigo”, exibido por algumas emissoras de TV, Youtube, programas de rádios...
Você tem dúvidas sobre fé e religião que nunca foram esclarecidas? A Bíblia Responderá,
Pergunte ao Irmão Eli Soriano! Estes programas são sempre dirigidos pelo filipino mais
conhecido como “irmão Eli” e seu assistente Daniel Razon, nos seus programas de rádio,
Yutube e TV (O Caminho Antigo). Em abril de 2016 cerca de 6.000 membros de vários partes do
mundo estiveram reunidos em conferência na cidades Florianópolis.
II – HISTÓRIA
Eliseo Fernando Soriano nasceu em 04 de abril de 1947 em Pasay City, Metro Manila. Eli
Soriano é o sétimo de oito irmãos, durante sua infância, Eliseo ou Eli era muito tímido e
relutava em estar na frente de uma multidão. Poucos meses antes de completar 17 anos, os
pais de Eli o levaram para um culto para ouvir a pregação do senhor Perez, ouvia a pregação e
tomou uma decisão, depois de alguns meses foi batizado. Foi exposto por ter molestado
sexualmente outro homem; fato que foi mantido em segredo pelos membros de sua igreja.
Candidatou-se ao senado filipino, mas foi tachado de imoral, não conseguindo se eleger (mais
tarde Eli abandonou tal ideia).
Orgulha-se de ter mais de 5000 pares de calçados dados como presentes de seus
membros fiéis. Exposto na mídia por ter mentido sobre sua propriedade de oito carros de luxo,
bem como ter escondido o fato de que possui numerosos negócios pessoais. Atualmente tem
contra si uma série de processos como calúnia, difamação, fraude etc.
O grupo começou com menos de cem adeptos, por intermédio de Eli Soriano, que se
movia de uma cidade para outra realizando “estudos bíblicos”. Hoje O Caminho Antigo é visto e
ouvido em várias partes da Ásia, África, Europa, América do Sul, América do Norte e Austrália
através de canais de televisão e a cabo, estações de rádio e internet. Literaturas contendo
heresias e coleções de pregações do Irmão Eliseo Soriano também estão sendo distribuído
gratuitamente.

A seita oferece passeios gratuitos de ônibus e carro, educação universitária gratuita,
também apoia vários centros que abrigam os sem-teto, os idosos e os indivíduos especiais. Em
seu esforço para salvar vidas, a seita é hoje o principal doador de sangue das Filipinas,
reconhecido pela Cruz Vermelha Filipina.
III – DOUTRINAS
1 – AUTORIDADE DAS ESCRITURAS
Apesar dos seguidores afirmarem que a Bíblia é a única fonte de autoridade, isto é uma
meia-verdade. Eles também acreditam que Soriano é "um enviado", haja vista que somente ele
faz a explanação sobre as Escrituras. Em outras palavras, um membro individualmente não
pode fazer isto fora da esfera de autoridade de Soriano. Isto pode ser observado pelo seu
programa de tv, uma espécie de exposição das Escrituras onde sempre é ele o preletor das
interpretações bíblicas.
Refutação: A Bíblia é a Palavra de Deus, inerrante e infalível (Jo. 10.35; Sl. 119.11),
inspirada por ele nos escritos originais (IITm. 3.16), única regra de fé e prática do cristão (Rm.
15.4), que foi dada a nós por meio de homens santos que falaram da parte de Deus movidos
pelo Espírito Santo (IIPe. 1.21), sendo ela o instrumento indispensável do Senhor não só para a
salvação do pecador (Rm. 1.16; ICo 1.21; IITm. 3.15; Tg. 1.18; IPe. 1.23), mas também para o
crescimento do crente na santificação (Sl. 119.9; Jo. 17.17; Hb. 4.12).
2 – SALVAÇÃO
A seguinte informação está no site de Soriano. "A Bíblia ensina que há somente uma
igreja o qual devemos nos ajuntar, para sermos salvos por Jesus Cristo. De fato, a igreja na
Bíblia torna-se instrumento de Deus em fazer os gentios herança para a promessa de vida
eterna".
"...nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer dois tipos de salvação, através da Bíblia. No
tempo em que ele assumiu a forma humana ele salvou Israel de seus pecados. Isto está escrito
em Mateus 1:21, que diz: E dará à luz um filho e chamarás o seu nome JESUS; porque ele
salvará o seu povo dos seus pecados".
"Portanto, quando ele vier novamente, a segunda vez, ele trará salvação para os fiéis. E a
Bíblia nos ensina como podemos nos tornar parte desse povo que nosso Senhor Jesus Cristo irá
salvar no dia do julgamento. O primeiro versículo de Efésios que temos que atentar é o 3:6, que
diz: "A saber, que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da
promessa em Cristo pelo evangelho".
Refutação: Essa é uma mentira do diabo. Não temos que nos juntar a qualquer igreja
visível organizada para sermos salvos. Salvação é pela fé somente na pessoa do Senhor Jesus
Cristo (Romanos 10.13). Não existem "dois tipos de salvação". Jesus claramente afirma em João
14.6 "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim".
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Soriano é um falso profeta! Soriano ensina que Jesus veio 2000 anos atrás somente para
salvar Israel e que os fiéis de hoje serão salvos na segunda vinda.
Há somente um plano de salvação, e este é pela graça por meio da fé (Efésios 2.8-9).
Soriano ensina uma salvação baseada nas obras, onde a pessoa deve ser "fiel" com sua religião
organizada para ser salva.
Fonte: http://www.churchofgodinternational.org/biblicaltopics/bib_salvation_2_pf.htm
3 - SORIANO NEGA A DIVINDADE DE JESUS CRISTO!
Tal como as testemunhas de Jeová e Ellen White, Soriano ensina a abominável heresia
que Jesus é um "Deus poderoso" mas não o Todo-Poderoso Deus.
Soriano não acredita que Jesus seja o único Salvador da humanidade.
Soriano ensina dois tipos de salvação que Jesus faz:
1 - Ele foi enviado primeiramente para ser o Salvador da casa de Israel (Mt. 15.24)
durante sua humanidade (Mt. 1.21), mas Ele foi apenas um entre os que foram enviados para
salvar.
2 - Em sua segunda vinda, ele vai salvar os fiéis (isto é, membros da igreja de Soriano).
Soriano acredita que o Deus Pai foi o salvador a quem deve ser dado os créditos por todas
as coisas que Ele tem feito por enviar salvadores durante épocas passadas (Hebreus 1.1-2).
Cristo como o salvador dos homens não estava no plano original do Pai; mais foi enviado
como um gesto voluntário do Filho em uma suposta "convenção no céu envolvendo os três, isto
é, Deus o Pai, Filho e o Espírito Santo".
Ensina que Cristo pecou uma vez.
Refutação: Lemos isso em Colossenses 2.9: "Porque nele habita corporalmente toda a
plenitude da divindade". Soriano corrompe as Escrituras pela sua calamitosa ignorância. Lemos
também em João 10.33: "Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma
obra boa, mas pela blasfêmia; porque, sendo tu homem, TE FAZES DEUS A TI MESMO". Quem
ousaria dizer que Jesus não professou ser o Todo-Poderoso Deus? Em Apocalipse 1.8 Jesus
igualmente declara ser o Deus Todo-Poderoso: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz
o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso" (Jo. 1.1; Jo. 14.6; At. 4.12).
4 - SORIANO NEGA A TRINDADE!
1- Soriano rejeita a doutrina da Trindade e crê no seguinte:
O Pai: Deus Todo-Poderoso e Salvador sobre todos. Maior que o Filho e o Espírito Santo.
O Filho: É Deus, mas não Todo-Poderoso Jesus é um “Deus Forte”, mas não o Deus TodoPoderoso como o Deus Pai. É igual ao Pai como Deus, mas não é maior que Ele porque foi
enviado por Deus Pai. É maior que o Espírito Santo.
O Espírito Santo: É parte do Pai e do Filho e também é chamado de Deus, mas não como
uma pessoa. À parte da crença nesses "três deuses" ele também insiste que há “muitos deuses”
por causa de I Coríntios 8.5.
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5 – SORANO NEGA QUEM DEUS É!
Eli Soriano ensina que Deus não sabe de todas as coisas. Para Eli, Deus não sabe o dia do
julgamento; mas Soriano sabe e prediz que o mundo iria acabar em 2010, já estamos em 2018.
Ele ensina que Deus não está presente em todos os lugares (isto é, Deus não é onipresente).
Ensina que Deus não é um.
Refutação: Há um só Deus (Dt. 6.4). A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a
onipotência de Deus (Gn. 17.1; Êx. 6.3; IICo 6.18; Ap. 1.8). O texto clássico sobre a
onipresença de Deus é Salmo 139.7-10). As Escrituras enaltecem o conhecimento ilimitado
de Deus (Sl. 139.16; 147.4). O fato de sabermos sobre a onisciência de Deus deve nos trazer
segurança, conforto e sobriedade (Hb. 4.13).
IV – OUTRAS HERESIAS
Soriano ensina que Moisés foi enviado pelo Pai para ser um instrumento de salvação e
salvador de fato dos israelitas (Atos 7.35-37) e o apóstolo Paulo (Atos 13.46-47) foi o salvador
para os gentios até o fim dos tempos.
De acordo com Soriano, Timóteo foi o sucessor de Paulo para ser o salvador após a sua
morte.
Antes, os membros solteiros não tinham permissão para se casar, Soriano não permitia.
De acordo com Soriano, o significado da "Casa do Senhor" em Salmos 127.1 durante o
Antigo Testamento é a "Igreja de Deus" e o nome desta igreja é: Iglesia ng Dios kay Kristo
Hesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan (Igreja de Deus em Cristo Jesus. A coluna e firmeza da
verdade – Filipinas).
Eles acreditam que uma pessoa pode ser salva mesmo que não tenha ouvido os ensinos
de Soriano. Essa pessoa será julgada por Deus de acordo com sua consciência. Soriano acredita
que ninguém pode pregar a Bíblia, mas deve ser "um enviado" (que não pode ser ninguém mais
do que ele próprio).
Ensina que os apóstolos estavam propensos ao erro quando ensinaram o evangelho;
porém Soriano afirma que ele pode responder a qualquer questão.
Acredita que há somente um apóstolo com o nome de Tiago, em vez de dois como a
Bíblia descreve.
Mulheres não foram criadas a imagem de Deus, somente os homens. Mulheres não
entrarão no céu a menos que se tornem como homens, e de homens em deuses.
Soriano ataca outras igrejas para fazer a mesma coisa, isto é, usar muitos nomes, o que é
isso? Uma omissão?
“É evidente que a organização que conhecemos hoje como Testemunhas de Jeová, usou
seis diferentes nomes. Isto somente prova sua definitiva necessidade de direção e firme
disposição. E isto também tem sido feito por diferentes religiões aqui neste país. Eu li uma vez
de uma organização particular, que ela tinha se registrado como igreja do todo-poderoso.
Depois de muitos anos eles decidiram mudar para iglesia de dios? Entretanto, sua petição foi
negada, visto que já haviam muitas organizações com o mesmo nome. Vocês sabem o que eles
fizeram? Eles mudaram o nome para o inglês. Ele mudaram para "Church of God" e sua petição
foi aceita. Essas são algumas ilustrações, meus seguidores, de provas que a escolha de um
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nome, que servirá como o nome oficial de uma organização foi somente motivada por motivos
excusos".
Insultos pessoais, crimes e outros tipos de degradações humanas são praticadas
livremente e até encorajadas a todo o momento, até mesmo durante os cultos, da mesma
maneira que cobiçar de acordo com o que eles pessoalmente pensam dessas pessoas, jovens
ou velhos da mesma maneira - http://www.geocities.com/bro_eliseo_soriano/mura.htm
Ele até mesmo proíbe seus membros se casarem (veja I Timóteo 4:1-3).
Pratica conversa com os mortos bem como com Deus - http://www.geocities.com/bro
eliseosoriano/speakingwith.htm
V - SORIANO APROVA A HOMOSSEXUALIDADE
Soriano ensina que o comportamento homossexual não é abominável na visão de Deus.
Entre os que o conhecem pessoalmente há quem veio a público falar de sua preferência sexual
por homens: Sua primeira confidente, Maning Manzanillia, o abandonou por esta razão. Don
Manolo Favis, admitiu ter notado um comportamento homossexual em Soriano. Lolita Hizon
afirmou que uma vez flagrou Soriano tendo relações sexuais com outro homem.
Os membros da igreja mais próximos de Soriano: Seus escritos contém tantos detalhes
sobre a conduta homossexual de Soriano que você não pode negar que eles sabem de uma
grande porção de coisas por trás dos bastidores. Soriano tem uma conta conjunta com outro
homem, o qual ele mesmo confirma e admite que não há nada de errado com isto. Fonte:
http://www.geocities.com/bro_eliseo_soriano/homo.htm
Refutação: Pois bem, homossexualismo não é doença e nem uma natureza com a qual a
pessoa nasce. Homossexualismo é uma opção de vida e, segundo a Bíblia, uma opção errada.
Trata-se, pois, de pecado – um pecado dos mais repugnantes. Na verdade, a evidência disso nas
Escrituras é farta (Gn. 19.4-9; Lv. 20.13; Rm. 1.26-27; ICo. 6.9-10; ITm. 1.9-10).
CONCLUSÃO
Eli Soriano é um herege e impostor que está indo em linha reta para o inferno.
Tragicamente eu tenho lido muitas palavras de apoio a ele em fóruns na internet, de suas
iludidas vítimas.
Eli Soriano está levando multidões para o inferno com ele. O povo está sendo vítima de
uma enganação demoníaca, porque eles são ingênuos e creem em quem se apresenta como
amável e agradável. Esta é a razão de sua ruína. Romanos 3.4 claramente alerta: "sempre seja
Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso". O problema é que as pessoas “dizem” que
acreditam na Bíblia; mas não a estudam. A maior parte das pessoas não sabe nada sobre a
Bíblia, exceto o que tem sido ensinado pelos HOMENS. Você precisa ler a Palavra de Deus por
você mesmo. Veja o que Jesus disse em João 5.39: EXAMINAIS AS ESCRITURAS! Você tem feito
isso? Se não, somos como aqueles que acreditam no Eli Soriano e no que ele diz, porque ele
parece uma pessoa boa e menciona o nome de Jesus.
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