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OBJETIVO DO CURSO 



Encontre subsídios bíblicos para 
fazer frente às investidas das 

falsas doutrinas. 

Aprenda a identificar as principais 
marcas de uma seita e conheça 

alguns dos principais pontos 
divergentes e heréticos de alguns 

destes grupos. 
 



“a alma das religiões é 
uma só, mas está 

encerrada em um grande 
número de formas” 

Ghandi 
 



Frases das Seitas 



Todos os caminhos levam a Deus!?!? 

Não há religião falsa ou verdadeira há 
interpretações diferentes da mesma 
Verdade; 

Deus é o mesmo, é uma força cósmica, 
uma luz, um ser transcendental, Alá, 
Krishna, Rama, Jeová!?!? 

Jesus é um espírito iluminado, é um dos 
profetas, foi um ser com característica 
impares!?!? 



Você deve assumir o seu carma, pois você 
deve ter sido uma pessoa muito má em 
outras vidas!?!? 

O homem sendo o valor supremo, o homem 
é a única fonte de valor!?!? 

Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde 
que esteja traduzida corretamente; também 
cremos ser o Livro de Mórmon a palavra de 
Deus!?!? 

O Espírito Santo não faz parte da divindade 
por não ter um nome pessoal!?!? 



Deus é amor assim não deixará que 
ninguém pereça, assim não há um 
local de sofrimento!?!? 

Não há demônios ou Satanás, mas 
sim o que ocorre é a falta do bem, 
quando você não pratica a caridade 
isto ocorre; 

As leis de Moisés devem ser 
cumprida a risca, assim a lei salva!?!? 

 



Não se deve comemorar aniversário, 
natal, páscoa, dias das mães etc... Por 
terem uma origem pagã!?!? 

Cremos que os homens serão 
punidos por seus próprios pecados e 
não pela transgressão de Adão!?!? 

A primeira revelação veio por Moisés 
a segunda por Jesus Cristo e a terceira 
pelos Espíritos!?!? 



MÁXIMA DAS SEITAS 



“Ela precisa ser 
proclamada jamais 

discutida” 
 



Brianstorm 



Grande Visões das Religiões 



TEÍSMO PANTEÍSMO ATEÍSMO 

Deus fez Tudo Deus é Tudo Não há Deus 

Judaísmo 

Cristianismo 

Islamismo 

Zen-Budismo 

Hinduísmo 

Nova Era 

Humanismo 



Ateísmo – Deus não Existe 

Agnóstico 

Comum 

Não se sabe nada 

Com certeza 

Decidido 

Não se pode saber  

Nada com certeza 



Religião Censo Brasil 
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Denominações Números  

Católica Apostólica Romana 123 milhões 
Sem Religião   14,5 milhões 
Igreja Assembleia Deus   12.3 milhões 
Evangélicas não determinadas     9.2 milhões 
Outras Igrejas Evangélicas origem Pentecostal     5.2 milhões 
Espíritas     3.8 milhões 
Igreja Evangélica Batista     3.7 milhões 
Ig. Cong. Cristã do Brasil     2.2milhões 
Ig. Universal Reino Deus     1.8milhões 
Ig. Evangelho Quadrangular     1.8 milhões 
Ig. Adventista     1.5 milhões 
Outras religiosidades Cristãs     1.4 milhões 
Testemunhas de Jeová     1.3 milhões 
Igreja Luterana        999 mil 
Igreja Presbiteriana        921 mil 
Igreja Deus e Amor        845 mil 
Não determina e múltiplo pertencimento        643 mil 
Religiosidade não determina ou mal definida        628 mil 
Ateu        615 mil 
Católica Apostólica Brasileira        560 mil 
Umbanda        407 mil 
Igreja Maranata        356 mil 
Igreja Metodista        340 mil 
Budismo        243 mil 
Ig. Jesus Cristo dos Últimos Dias        226 mil 
Igreja o Brasil para Cristo        196 mil 
Comunidade Evangélica        180 mil 
Candomblé        167 mil 
Novas religiões orientais        155 mil 
Católica Ortodoxa        131 mil 
Igreja Casa da Benção        125 mil 
Agnósticos        124 mil 





Definição dos Termos 



 = Partido, divisão, escola, 
corrente de pensamento; 

 = Heresias (transliteração). 

Seita = Tradução do grego para o latim. 

Seita = Refere-se a um grupo de pessoas.  

 

Heresias = Doutrinas, Ensino antibíblico 
defendida pelo grupo.  



(grego) = Ensino, referente a 
qualquer Ensino. 

  Doctrina (Latim) = Doutrina. 

 

Tipos nas escrituras: 
 

 Doutrina de Deus = At13.12; Tt2.10 

 Doutrina de Homens = Mt 15.9; Cl 2.22 

 Doutrina de Demônios =1Tm4.1 

 



ASPECTOS DE UMA SEITA  
NORMAN GEISLER E RON RHODES 



Doutrinários = Nova revelação, Nega a 
Bíblia, Visão distorcida de Deus e Jesus, 
Negam salvação por graça. 

Sociológicos = Autoritarismo, 
Exclusivista, Dogmatismo, Mente fechada, 
Isolamento, Susceptibilidade, 
Antagonismo. 

Morais = Legalismo, Perversão sexual, 
Abuso físico, Intolerância. 



O Alerta 



Col 2.8 Cuidado que ninguém vos venha 
a enredar com sua filosofia e vãs 
sutilezas, conforme a tradição dos 
homens, conforme os rudimentos do 
mundo e não segundo Cristo; 

Atos 17:11  Ora, estes de Beréia eram mais 
nobres que os de Tessalônica; pois 
receberam a palavra com toda a avidez, 
examinando as Escrituras todos os dias 
para ver se as coisas eram, de fato, assim. 



OPERAÇÕES MATEMÁTICAS 



Adição = Adicionam algo a Bíblia. 

Subtração = Retiram algo da pessoa de Jesus. 

Multiplicação = O modo de ser salvo. 

Divisão = Dividem a fidelidade entre Deus 
com a Organização. 



 Adição = Adicionam algo a Bíblia 

Solução 2Tm3.15 Toda a Escritura é 

inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção, para a educação 
na justiça,  
 

2Pd1.20 sabendo, primeiramente, isto: que 
nenhuma profecia da Escritura provém de 
particular elucidação; 21 porque nunca jamais 
qualquer profecia foi dada por vontade 
humana; entretanto, homens [santos] falaram 
da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 



 Subtração = Retiram algo da 
pessoa de Jesus 

Solução = 

• Jesus é Deus =Jo1.20,28; Tt2.13; 
1Jo5.20 

• Jesus é Humano= Lc 2.7 

• Jesus é Deus e Homem = Jo 5.18, Lc 
19.10 



 Multiplicação = O Modo de ser salvo 

Solução Ef2.8 Porque pela graça sois 
salvos, mediante a fé; e isto não vem de 
vós; é dom de Deus; 9 não de obras, para 
que ninguém se glorie. 10 Pois somos 
feitura dele, criados em Cristo Jesus 
para boas obras, as quais Deus de 
antemão preparou para que 
andássemos nelas.  



Divisão=  Dividem a fidelidade entre 
Deus e a Organização 

Solução 

Lc 23.43 

2Co11.4 

Gl 1.8 



Tratamento ao Participante 



Não seja hostil; 

Não bata a porta em seu rosto; 

Não discuta com raiva; 

Não mostre ansiedade; 

Não confie em si mesmo;  

Dependa do Senhor; 


