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ONDE ESTAMOS? 



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. 
 



Data e Aula Tema Professor 

07/10 – 1ª Aula 
  
  

Apresentação  
Grandes Blocos e Definição Temas 

Operações Matemáticas 

Wagner Fonseca 

14/10 – 2ª Aula 
  
  

Confissão Positiva seus representantes – IURD, IIGD, 
IMPD,  

Pentecostais- AD, CCB, IDA,  
Wagner Fonseca 

21/10 – 3ª Aula 
  
  

Espiritismo Divisões 
Candomblé  

João Mengaldo 

28/10 – 4ª Aula 
  
  

Hermenêutica e  
 Testemunhas de Jeová  

  
Wagner Fonseca 

04/11 – 5ª Aula 
  
  

Candomblé 
e 

Islamismo 
  

João Mengaldo 

11/11 – 6ª Aula 
  
  

Maçonaria 
e 

Mórmons 

Wagner Fonseca 

18/11 – 7ª Aula 
Ig. Messiânica Mundial 

E 
Astrologia 

Wagner Fonseca 

25/11 – 8ª Aula 
  
  

Adventistas   
e 

Igreja Contemporânea 
João Mengaldo 



2 Pedro 2. 1 a 22 
 

 Falsos Mestres 
 Seus Ensinos 
 Suas Características 
 Sua Condenação 
 Exemplo  



Quem se encaixa nesta silhueta? 



IGREJA MESSIÂNICA 
MUNDIAL 



http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Imm_logo.jpg
http://www.messianica.org.br/Messianica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Solo_Sagrado_Guarapiranga.jpg


INTRODUÇÃO 



Mokiti Okada - Meishu Sama  
(Senhor da Luz)  
  
1882   1955 
 
1926 – Suprema iluminação 
 
Johrei – Purificação Espírito 
 
103.716 no Brasil Censo 2010 



SOLO SAGRADO 



Represa de Guarapiranga 
SP – 327.550mts 
1º fora do Japão 

Protótipo do Paraiso 
Terrestre, Harmonia 
Homem e Natureza 



JOHREI 



 Eliminar as máculas do Espírito 
 Causada por desarmonia - Doença 
 Imposição das mãos que são canalizador de 

energia – Luz Divina 



Benefícios do Johrei 

• Desperta o homem para a existência do Criador;  

• Fortalece-o para que ele possa ultrapassar os desafios da vida;  

• Torna-o saudável física e espiritualmente; 

• Torna-o mais sereno e pacífico; 

• Eleva sua inteligência e sua personalidade; 

• Expande sua aura, protegendo-o dos infortúnios; 

• Possibilita-lhe perceber melhor a abundância e as 

oportunidades, propiciando sua prosperidade;  

• Fortalece o sentimento de gratidão e altruísmo 

http://www.messianica.org.br/messiani
ca/Quem-Somos/Paginas/Johrei.aspx 



DOUTRINA MESSIÂNICA 



 Nós, messiânicos, cremos em Deus, Criador do Universo. 
Cremos que, desde o início da Criação, Deus objetivou estabelecer o 
Céu na Terra e tem atuado continuamente para a concretização desse 
objetivo. Com tal propósito, fez do ser humano o Seu instrumento 
para servir ao bem-estar da humanidade, condicionando a ele todas 
as demais criaturas e coisas. Cremos, portanto, que a história 
humana do passado constitui estágios preparatórios, degraus para se 
alcançar o Céu na Terra. Para cada época, Deus envia o Seu 
mensageiro e as religiões necessárias, cada qual com sua missão. 
 Cremos que, no presente, quando o mundo vagueia em tão 
caótica situação, Deus enviou o Mestre Meishu-Sama, fundador da 
Igreja Messiânica Mundial, com a suprema missão de realizar o Seu 
sagrado objetivo de salvar toda a humanidade. Por conseguinte, 
visando à concretização do Mundo Ideal, de eterna paz, 
perfeitamente consubstanciado na Verdade-Bem-Belo, empenhamo-
nos em fazer sempre o melhor, erradicando a doença, a pobreza e o 
conflito, as três grandes desgraças que assolam este mundo. 

http://www.messianica.org.br/messianica/Que
m-Somos/Paginas/Nossa-Doutrina.aspx 



REBATENDO A IGREJA 
MESSIÂNICA MUNDIAL 



Seu Líder 
Sendo fonte principal para Salvação 

Se coloca em Lugar do Salvador 

Um intercessor, usar seu nome na oração a Deus 

At 4.12 

1Co1.2 

Jo14.13-14 e Jo 16.24 

Jd 25 

Is 45.22 e Sl 8.1 



Johrei 

3 Categorias de Dons: 

1º Dotado a Homens Ef 4. 11-12 

2º Dons Permanentes para Edificação Rm 12 e 1 

Co 12. 

3º Dons Temporários para autenticar a pregação 

1Co 14. 



Ultra Religião 
Mt 16.16 Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o 
Cristo, o Filho do Deus vivo. 17 Então, Jesus lhe afirmou: 
Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi 
carne e sangue que to revelaram, mas meu Pai, que 
está nos céus. 18 Também eu te digo que tu és Pedro, e 
sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas 
do inferno não prevalecerão contra ela.  

 

1Co3.11Porque ninguém pode lançar outro 
fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus 
Cristo.  

 

Ef 5.11 E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das 
trevas; antes, porém, reprovai-as.  



Paraíso Terrestre 
Jo3.3 A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te 
digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o 
reino de Deus. 
 

Jo14.1 Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim 
não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. 3 E, 
quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei 
para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós 
também.  
 

Fp3.20 Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também 
aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 21 o qual 
transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual 
ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele 
tem de até subordinar a si todas as coisas. 



Panteísmo e Politeísmo 

Panteísmo = Tudo deus 

Jó 38.4; Sl 8.3-4; IS 40.22; Sl 102.25; Gn 1.1 

Politeísmo = Vários deuses 

Ef 4.6; Is 44.6-8;  



ASTROLOGIA 



Astrologia & Astronomia 
 Astro = Aster (grego)  
 Logia = Estudo 
 Nomia = Leis 
 Horoscopo =é um mapa do céu 

no momento do nascimento. 
 Zodíaco = um cinturão 

imaginário no céu, 12 signos. 
 
 



Profeta Daniel & Astrologia 
Pro Contra 

Daniel principal astrólogo da 
Babilônia – Dn 2.48 

Daniel atribui todo seu êxito ao 
Senhor – 1.17; 2.27-28; 4.17-18 

Cabeça de todos os “sábios”. Por se 
destacar na cidade. 

Piedoso que aborrecia a idolatria e 
as praticas da Babilônia Dn 1.8; 4.27 

  

Impossível que Deus permitir que 
Daniel se dedicar às mesmas 
praticas pelas quais  a nação havia 
caído – idolatria  

  
Apontou a falha dos astrólogos 
babilônicos em comparação com o 
verdadeiro conhecimento de Deus. 



DIVULGADORES DA 
ASTROLOGIA 



Astrobrasil.com.br 
Missão= Auxiliar o desenvolvimento de pessoas 
e organizações por meio de uma prática 
astrológica ética, orientada a resultados, 
profissional e inovadora. 

Visão = Empresa constituída por um grupo de 
pessoas que utilizam a Astrologia como 
ferramenta de resultados reais e mensuráveis 
para organizações e pessoas. 

 



Muitas sementes de Astrologia foram 
plantadas no Brasil pelas Lojas 
Maçônicas, que, desde a vinda da 
corte para o país, e através de Maçons 
que viajavam para a França e 
Inglaterra, se dedicavam a pesquisar a 
matéria,parte integrante de seu 
simbolismo filosófico. 
 

Astrologia.org.br 



A Instituição Maçônica, na sua versão 
especulativa-filosófica, se originou dos 
Rosacruzes Ingleses do século XVII, entre 
eles muitos astrólogos como Robert 
Fludd, William Lilly, Elias Ashmolle e 
outros. Um pouco antes, Francis Bacon, 
também Rosacruz e Astrólogo, deixou 
importantes bases filosófico-científicas 
que nortearam o pensamento desse 
grupo. 

Astrologia.org.br 



Revistas  

Jornais  

Radio  

Sites = www.joaobidu.com.br 

Mensagens celular  

 
 

Mídias  



A BÍBLIA E OS MAGOS 



Gn 41.8 – magos =  חרטם chartom 
 

1) adivinhador, mago, astrólogo  

1a) o que grava, escritor (somente 
com sentido derivado duma pessoa 
possuidora de conhecimento 
oculto) 

 
 

Bíblia e os Magos  



Ex 7.22 Porém os magos do Egito fizeram 
também o mesmo com as suas ciências 
ocultas; de maneira que o coração de Faraó 
se endureceu, e não os ouviu, como o SENHOR 
tinha dito 
 

Ex9.11 de maneira que os magos não podiam 
permanecer diante de Moisés, por causa dos 
tumores; porque havia tumores nos magos e 
em todos os egípcios.  
 

Bíblia e os Magos  



Mt 2.7 Com isto, Herodes, tendo chamado 
secretamente os magos, inquiriu deles com 
precisão quanto ao tempo em que a estrela 
aparecera. 8 E, enviando-os a Belém, disse-lhes: 
Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do 
menino; e, quando o tiverdes encontrado, avisai-
me, para eu também ir adorá-lo. 9 Depois de 
ouvirem o rei, partiram; e eis que a estrela que 
viram no Oriente os precedia, até que, chegando, 
parou sobre onde estava o menino. 10 E, vendo 
eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso 
júbilo. 11 Entrando na casa, viram o menino com 
Maria, sua mãe.  

Bíblia e os Magos  



R.V.G.Tasker Comentário de Mateus: 

 Estes astrólogos especializados, com a sua 
característica curiosidade cientifica, tinham 
visto um notável fenômeno astrológico cuja 
exata natureza não foi revelada. Familiarizado 
com a crença contemporânea generalizada de 
que o tempo estava propício para o 
aparecimento de um rei que nasceria na Judeia, 
o qual reivindicaria homenagem universal e 
introduziria um reino de paz, eles partiram para 
tal país a fim de testar a veracidade de sua 
conjectura. 

Bíblia e os Magos  



Manual Popular de Duvidas Enigmas e “contradições” 
da Bíblia- Norman Geisler e Thomas Howe 

1º Astrologia é a crença de que o estudo da disposição e 
do movimento das estrelas pode capacitar alguém a 
prever acontecimentos- seja bons ou maus. 

2º A estrela aparece para  anunciar o nascimento de 
Cristo, não para prever este acontecimento. Deus deu a 
estrela aos magos para proclamar lhe que já era nascida 
a criança. Sabemos que o menino já tinha nascido- Mt 
2.16. 

3º Há outros trechos na Bíblia onde o Senhor usa estrelas 
e planetas para revelar sua vontade. Sl 19.1-6, Rm 1.18-
20; Josue....  

Bíblia e os Magos  


