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ENSAIO SOBRE UMA COMPONENTE CULTURAL DA CRIMINALIDADE OCULTA EM ANGOLA

DO FEITIÇO E DA FEITICEIRA = página 125
A IGREJA ANGOLANA E O FEITIÇO = página 173

PERSPECTIVA EVANGÉLICA1 SOBRE A FEITIÇARIA

Um bom trabalho académico. Li com muita atenção o livro (os capítulos acima
mencionados).

1. O Espiritual E O Científico

“Apesar de sabermos algumas coisas da Bíblia, como a Trindade, sabemos outras
coisas, estudando a revelação de Deus na natureza (ciência 2). Um exemplo deste
último seria o nosso entendimento da complexidade do corpo humano. Há
coisas que podemos saber tanto da revelação especial (Bíblia) e da revelação
natural (ciência). Um exemplo disso é o nosso conhecimento de que Deus existe”.
Tomás de Aquino (Filósofo e Teólogo) 1225 – 1274.

“T. Aquino foi enfático ao dizer que, quando ambas: revelação natural e revelação
especial são entendidas corretamente, a verdade aprendida numa dessas áreas
nunca irá contradizer a verdade aprendida de outra. Ele bem disse que todos os
aspectos da revelação de Deus são complementares. Temos de agradecer Aquino
por nos lembrar que toda a verdade é a verdade de Deus e é, portanto, universal
e permanente”, [por Dr Robert Charles Sproul ; ele é um teólogo americano
Calvinista, Apologista Cristão (defesa intelectual da fé Cristã)]

2. O Risco De Querer Resolver Os Problemas Teológicos(Espiritual)
Cientificamente.
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[Vieira (1994) argumenta que o supersticioso através da “telepatia” pode captar
os objectos do feitiço ou a má intenção do “feiticeiro imaginado” como alguém
que lhe deseja mal. Ele se auto-sugestiona, embora se encontre numa captação
inconsciente, da “má intenção do feiticeiro”. Nessas teorias da Parapsicologia, se
sabe que o medo ao feitiço tem causado muitos danos a muitas pessoas.
Qualquer pessoa suspeitando que alguém está por detrás ou em algum lugar
tentando prejudicá-los, procuram adivinhadores, Kimbanda ou se refugiam em
igrejas onde esperam de acordo com o que vimos analisado por Tonda (2002),
encontrar um poder de Deus superior aos poderes da feitiçaria. ] page 128.
”As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são: a
imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as
feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição
egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras
coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não
receberão o Reino de Deus”.Galatas 5:19-21 (A Bíblia Na Linguagem de Hoje3).
“Até Sigmund Freud, considerado por muitos como o demolidor dos ícones
religiosos, fez uma declaração incomumente religiosa. Quando lhe pediram para
resumir a teoria psicoanalítica em uma frase, ele respondeu em sete palavras:
onde o id estava, ali o ego estará. Ou seja, a psicoanálise tenta explicar o processo
onde podemos (ou não podemos) substituir escolha por impulso.
Se fôssemos resumir a força moral da Torá4, seria algo notavelmente similar –
não faça aquilo que tem vontade de fazer; faça aquilo que Deus quer que você
faça.
E então, julgamento de valores e pesquisa científica podem ser compatíveis?
Talvez uma questão mais fundamental seja: como a ciência pode ser eficaz
sem julgamentos morais e de valores em seu alicerce?
Mas então o verdadeiro dilema – que se torna sempre tão complexo – é como
definir o que esta moral deveria ser”. ( Por Chana Weisberg)

3. A Secularização(A ignorância da lei Divina causada pelo secularismo e o

impacto da religião Judeo-Cristã no Ocidente)
“A secularização em general aceita que as idéias religiosas, instituições e
interpretações perderam seu significado social. As pessoas gostam da idéia de
uma sociedade secular e um governo secular. Mas em termos de valores morais e
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ética, nunca verificam nas premissas internas da secularização que tornaram
aberta para quase qualquer ponto de vista sobre qualquer assunto. Começando
na década de 1960, a atitude da secularização levou à perda da vergonha na
sociedade”. (Dr. Ravi Zacharias, Apologista Cristão)

A secularização em general aceita que as idéias religiosas 5, instituições e
interpretações perderam seu significado social, como consequência a sociedade
moderna esqueceu-se do impacto positivo da religião Judeo-Cristã no Ocidente
e da relevância/importância da palavra de Deus( a lei divina) no dia a dia para o
bem-estar da sociedade. As pessoas já não acreditam na inerrância da palavra de
Deus. Vamos citar alguns exemplos do impacto positivo da religião Judeo-Cristã
na nossa era:
3.1. A terceira Convenção de Genebra - 1929 (o tratamento de prisioneiros de
guerra) Deuteronômio 20:10-17— “Antes de atacarem uma cidade, façam uma
proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se
entregarem a vocês, então eles serão seus escravos e farão trabalhos forçados”.
Continua a ser um debate quente entre os teólogos até hoje, falar da Guerra
Santa6 no Antigo Testamento. Doutro lado ninguém pode negar que Deus foi o
primeiro a estabelecer as regras de guerras, claro muito antes da Convenção de
Genebra.
3.2. A Magna Carta. A igreja7 pôs fim aos “Direitos Divinos Dos Reis”
A Magna Carta(1215), ou "Grande Carta", foi sem dúvida a primeira influência
mais significativa sobre o extenso processo histórico que levou ao Estado de
direito constitucional hoje no mundo(a democracia moderna).
Depois que o rei João da Inglaterra ter violado uma série de leis e costumes
antigos pelos os quais a Inglaterra tinha sido governado, seus súditos o obrigou
a assinar a Magna Carta, que enumera o que mais tarde veio a ser pensado como
a lei sobre Os Direitos Humanos. Entre elas (as leis), estava o direito da igreja de
estar livre da interferência governamental, os direitos de todos os cidadãos livres
de possuir e herdar propriedades e ser protegidos contra os impostos excessivos
etc...
3.3. A Psicopedagogia na Bíblia: “Eduque a criança no caminho em que deve
andar, e até o fim da vida não se desviará dele”. Provérbios 22:6. Não é uma
promessa absoluta, mas da obviedade. Todos sabemos que há pessoas idóneas
que saíram (vieram) de famílias normais e infelizmente criminosos vindos de
famílias ditas: "perfeitas".
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Todos os que defendem a importância da psicologia prática (aplicada ao
comportamento), reconhecem a importância do estudo da infância do paciente.
3.4. A astronomia na Bíblia Enquanto não há nenhuma declaração específica
na Escritura que a Terra é inclinada em seu eixo, há uma série de declarações
maravilhosas sobre a terra, que eram contrárias à "ciência" do tempo em que foi
escrita a Bíblia. Por exemplo, quando o Antigo Testamento foi escrito
universalmente acreditavam que a terra era plana (a forma do CD [Compact Disk]
or DVD). No entanto, o escritor de Provérbios descreve Deus como sentado
"sobre o círculo da terra." (Provérbios 8:27.)
A crença comum quando a Bíblia foi escrita era que a terra estava assentada
sobre a parte de trás do Atlas (mitologia Grega) ou outros meios similares de
apoio. No entanto, o Livro de Jó, disse que "Ele(Deus). . . faz pairar a terra sobre
o nada "(Jó 26:7). Muitos outros exemplos poderiam ser citados. Por favor leia Jó
38.
As antigas culturas tinham visão duma terra pousada sobre algo, desde pilares
para tartarugas marinhas (Jó 38:4-6). O medo e a especulação se foi, desde que
Isaac Newton descobriu a gravidade.
O livro de Jó foi escrito cerca de 15 séculos antes do Cristo (o mais antigo8 livro
do antigo testamento em termos de redacção e conclusão). Pergunta séria para o
pesquisador científico rigoroso: Como foi possível o autor naquela altura falar
sobre o espaço (O cosmos)9 antes do Galileu (1564-1642, foi o primeiro a fazer o
uso científico do telescópio), para não falarmos do Hubble Telescope!
3.5. Karl Heinrich Marx grande economista e filósofo alemão. A obra de Marx
sobre economia lançou as bases para a compreensão atual do trabalho e de sua
relação com o capital, influenciando muito o pensamento econômico
subsequente.
Durante a crise económica mundial(2008), falou-se muito do Karl Marx. Dois
conhecidos economistas, Stiglitz e Roubini fizeram, em termos diferentes e com
diferentes matizes, a “exumação” de Karl Marx, reconhecendo que sobre as crises,
Karl Marx tinha feito uma análise atendível, naturalmente não aderindo ao
marxismo, mas reconhecendo que Marx tinha coisas importantes a dizer sobre
isto e de acordo com o movimento de um certo retorno à leitura de Marx, que
tinha ficado empoeirado nas prateleiras das livrarias.

“Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno
que vocês sejam generosos com todos eles”.Deuteronomio 15:11
4
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Marx acreditava que o socialismo viria a dar origem a uma apátrida, uma
sociedade sem classes chamada de comunismo.
Onde é que já se observou/viu na história do mundo uma sociedade sem
classes? O autor da filosofia que dizia: “a religião é o ópio do povo…” é hoje
chamado de utópico por Apologistas Cristãos. A bíblia como acima nos
referimos, diz que o problema da pobreza na sociedade deve/pode se resolver
com a generosidade dos ricos. “Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que
lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário”. Lucas 10:7. A riqueza é
uma bênção que vem de Deus, nada de mal disfrutar do fruto do seu trabalho.
3.6. O General ALLENBY (do Exército Britânico): o homem que ganhou
literalmente a Guerra, depois de ter estudado a estratégia Bíblica sobre o campo
de batalha na Planíce de Megido, no norte de Israel. Isto é para dizer que a
Bíblia é relevante na nossa era e não é um livro de ficção (contos de fadas) aos
que nela acreditam.
Pelo uso do nome Armagedom, alguém com um conhecimento das Escrituras
pensaria em uma batalha decisiva por esse simbolismo. Essa área era conhecida
por suas batalhas decisivas. Gideão derrotou os midianitas lá (Juízes 6). Débora
derrotou Sísera lá (Juízes 5). Egito ganhou uma grande vitória lá (2 Reis 23:29),
matando o rei Josias. De fato, durante a Primeira Guerra Mundial, ao estudar
estas batalhas na Bíblia, o general Allenby planeou um ataque aos Turcos através
desta planície, surpreendendo e derrotando-os.

4. A Feitiçaria e a Homosexualidade não devem ser criminalizadas

O MÉDIUM
Levítico 20:27 "Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos
ou praticar feitiçarias deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável
pela sua própria morte".
Fuka 20:27 " O yakala yovo nkento una vo ngang'a matombola yovo ngang'a
ngombo, vondwa kevondwa: babatub'o matadi: mu ntu miau dina"(Kikongo –
Nkand’a Nzambi)
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A HOMOSEXUALIDADE
Levítivo 20:13 "Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão
ser mortos por causa desse ato nojento; eles serão responsáveis pela sua própria
morte".
Fuka 20:13 "On'oleka yo yakala nga nkento, yau ewole ngemi bavangidi, vondwa
bevondwa; mu ntu miau dina".( Kikongo – Nkand’a Nzambi))

O povo de Israel vivia em Teocracia 10. Não é o nosso caso. Num estado leigo não
se deve legislar sobre a feitiçaria, homesexualidade e outros
comportamentos/fenómenos de ordem moral e espiritual. Claro que perante
Deus o dever do estado é defender/ preservar/proteger/ a vida e os bens (a terra,
e outros patrimónios…) do povo.
“Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se
você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para
castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem
o mal”. Romanos 13:4

5. A má interpretação da palavra de Deus está na origem do surgimento de
seitas religiosas e do mau comportamento de muitos Cristãos.

“A Crença na feitiçaria é generalizada entre os países da África central e oriental
fruto da forte implantação do cristianismo e desenvolvimento económico que os
países foram atingindo” .Page 174

“O jornal angolano “ O Pais”219 noticiou que uma denominada Igreja Profética
Vencedora no Mundo 220 (IPVM) realizou de 31 de Janeiro a 2 de Fevereiro 2013,
no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda, a sua IV Conferencia
Administrativa, com participantes idos de vários pontos do país e estrangeiro. Os
participantes reflectiram sobre a problemática da feitiçaria e suas consequências
nas famílias e sociedades modernas e outros. No referido encontro, os religiosos
criaram uma Comissão Eclesiástica para combate à feitiçaria. O encontro que
reuniu altos dirigentes religiosos e alguns políticos angolanos, considerou o
6
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feitiço como sendo “ um mal que está a estrangular a sã convivência de muitas
famílias”. Page 179.
Não se pode impor/decretar a obediência à palavra de Deus aos fiéis. Lemos na
epístola de Paulo aos Gálatas: “As coisas que a natureza humana produz … as
feitiçarias … Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o
Reino de Deus”.Galatas 5:19-21. O Cristão deve ser aconselhado de abandonar
este pecado. Não que dizer que ele deixa de ser Cristão por ter abraçado este
pecado. Mas, há diferença entre cometer um pecado e ter um estilo de vida
pecaminosa. O fiel de vez enquando cai no pecado mas, não vive/demora lá.
Uma ovelha quando fica presa na lama, faz tudo(luta) para sair dali o mais rápido
possível. Mas o porco quando mergulha na lama, confirma a sua identidade
“nadando e dançando na lama”. Daí a advertência do Apostolo Paulo: “…os que
fazem essas coisas não receberão o Reino de Deus… i.e. Quem vive
assim[mergulhado, nadando e dançando na lama do pecado] não é Cristão
verdadeiro e vai passar a eternidade no Inferno (isto não é figura de estilo).
A Bíblia hebraíca foi dividida11 em capítulos e seções para a leitura na sinagoga,
antes da era Cristã. A divisão moderna e a numeração em capítulos são
atribuídas a Estevão Langton (+1228), professor em Paris e mais tarde Arcebispo
de Canterbury; talvez ele tenha utilizado uma divisão já existente. A divisão
moderna do Antigo Testamento em versículos foi realizada por Sante Pagnini O.
P., em sua Bíblia latina de 1528; o redator parisiense Robert Etienne adotou a
numeração de Pagnini e numerou os versículos do Novo Testamento em sua
edição de 1555.
A Bíblia foi impressa pela primeira vez (em latim) por Gutemberg (Mogúncia,
1450); antes de 1500, já haviam sido publicadas mais de cem edições.
Nota: Reconhecemos todos a importância da divisão (capítulos e versos) em
facilitar uma boa leitura do texto.
Não devemos usar versos bíblicos, isolados dos seus contextos para
defendermos nossas opiniões e neste caso pode se tornar um pretexto para
justificarmos o pecado em nós.
“E ali, na praça em frente ao portão, Esdras leu a Lei para o povo, desde o nascer
do sol até o meio-dia. E todos ouviram com atenção”. Neemias 8:3.
Pode-se fazer debates sobre a correcta data da primeira divisão da bíblia (o
Antigo Testamento) em capítulos, e mais tarde em versos. Mas lendo o verso
acima citado, podemos concluir que os escribas (neste caso o Esdras) que eram
linguistas daquela época, ao ensinar a palavra divina ao povo de Israel não se
7
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baseavam somente num só verso. Eles liam o livro todo ou longas passagens ao
povo, para uma boa compreensão da messagem principal 12 contida no livro (em
qualquer livro da Bíblia Sagrada), pondo tudo em contexto.
Hoje em dia temos seitas religiosas (Cristãs) cuja a doutrina principal baseia-se
num só verso da Bíblia. . “Texto fora do contexto é pretexto para uma heresia”.
Temos muito mau comportamento de muitos Cristãos falantes “em línguas
supernatural” que pensam ser “Super Cristãos”. O apóstolo Paulo que fala dos
dons espirituais é a mesma pessoa que clarifica a doutrina da Glossolalia 13. Ele
nos diz claramente em Galatas 5:22, o que identifica (a marca) o Cristão
verdadeiro, não são os dons espirituais que ele tem mas sim, os Frutos do
Espírito. “Pedro respondeu: – Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado
em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês
receberão de Deus o Espírito Santo.” Atos 2:38.
“Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu 14 mas, se
não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como
o barulho de um sino”. 1 Corintios 13:1. (Há uma má interpretação desta
passagem por parte dos Cristãos Petencostais, Carismáticos e de igrejas de
Reavivamento).
Nenhum Cristão fala línguas dos anjos. Aliás, o anjo quando se encontra com um
ser humano, usa sempre a língua materna (ou seja a língua que a pessoa domina)
do interlocutor. Temos o exemplo de Maria, mãe de Jesus – o anúncio do
nascimento de Cristo (se ela fosse Kimbundu, o anjo teria falado em Kimbundu),
há muitos exemplos na Bíblia, podemos citar também a experiência do apóstolo
João no livro de Apocalipse.
Ele (apóstolo Paulo) está a falar do Cristão “ter os pés no chão”. O mundo quer
ver/observar a vida diária do Cristão para acreditar na mensagem.

6. Kindoki versus Nganga-Ngombo [o feiticeiro]-(Ngang’a Matombola embora

tecnicamente significa Medium, o termo Nganga-Ngombo/Nkisi pode se
usar [tem sido usado] nos dois casos i.e. pode significar o feiticeiro ou o
Medium).
Conselhos dos mais velhos Bakongo
Rev. Daniel Mabanza: “ E ndoki ndiona u dianga muntu ka kena ko…”( feiticeiro
que se alimenta [come] de seres humanos não existe…).
8
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O mais velho Cordeiro Ernesto Nzakundomba escreveu sobre o Kindoki no seu
livro: Nkongo Ye Kisi Kongo15 (por favor visitar www.luvila.com para ler o livro
em formato PDF).
No capítulo intitulado: KINDOKI disse o seguinte: "Tuka muna tuku, e kindoki kia
kala ye kia toma zayakana kwa zi mbuta za wantu ye ndona za makento, ndumba
ye matoko kansi ye mu wunu kinu tu wa ngatu MONA MUNTU WA VOVA NGATU
TAMBUILA VO WA MONA KIO KALA".(Desde os tempos remotos existiu o
fenómeno Kindoki, muito bem conhecido na sociedade. Senhoras, senhores,
moços e moças ouviram falar de Kindoki mas ATÉ HOJE NINGUÉM TEM PROVA
DA EXISTÊNCIA DO MESMO).
Se muitos mais velhos nascidos nos anos 1930 e 1940, dizem que o Kindoki não
tem sentido: Temos todos o dever de "deitar" a "ideologia" do Kindoki no fundo
do Kalunga.
No nosso caso particular ouvimos dos mais velhos, ambos estudiosos e com
muita experiência: Rev. Mabanza evangelizou a comuna de Kisakandika (Maquela
do Zombo) depois da independência, onde o povo no contexto Cristão, vivia na
escuridão espiritual (adoração dos ídolos, feitiçaria etc...).
O Kuluntu Nzakundomba foi co-fundador da UNTA junto com o saudoso senhor
Pascoal Luvualu, este último foi membro do bureau político do MPLA na era da
presidência do saudoso fundador da nação Angolana, Dr. António Agostinho
Neto. Se os mais-velhos Nzakundomba e Rev. Mabanza ( e outros mbuta za
wantu, estudiosos Bakongo da mesma geração) dizem que o kindoki não tem
sentido: Temos todos o dever de "deitar" a ideologia do Kindoki no fundo do
Kalunga, Sim Senhor!
MAS, Há um grande "MAS"! Ninguém ou nenhum dos mais velhos nega da
existência do Nganga-Ngombo o MEDIUM. Este último existiu desde o tempo do
Antigo Testamento até hoje. Mesmo na Europa (no mundo inteiro, “civilizado”
como não…) temos os Nganga-Ngombo, ele é quem entra em contacto com os
demónios e isto não é ficção mas, sim bíblico (i.e. está escrito na Bíblia) e o povo
de Israel foi proibido por Deus de consulta-los (1Samuel 28: 3-10).

"O Medium tem a abilidade de entrar em contacto com os demónios e estes
últimos seres espirituais são capazes de imitar vozes (assumir aparição/ a
sombra) de pessoas já mortas, daí ouvimos os membros de igrejas espíritas
anunciar com toda a convição de que têm conversado com os seus entes
9

www.tuyimbila.com

queridos que passaram deste mundo [paráfrase]. (o livro: Os Deuses da
Umbanda, escrito por Dra. Neuza Itioka, da Aliança Bíblica Universitária do Brasil
- ABUB).

Minha pequena experiência e conclusão:
Quando eu era adolescente, por razões académicas fui viver numa aldeia longe
da mãe e de vez enquando íamos almocar/jantar com o meu primo na casa da
tia dela, cujo o marido era chamado o "Rei dos feiticeiro(Kindoki)" da aldeia.
Ouvíamos muitas histórias sobre Kindoki, "aves que cantavam/anunciavam a
morte de alguém para o dia seguinte na aldeia" etc...
Olhando para atrás eu diria o seguinte: Quem deve ser chamado de Ndoki é o
Nganga-Ngombo(Medium) este último geralmente consultado depois da morte
de alguém(sobretudo crianças e jovens, i.e. mortes súbitas) na aldeia.
Porquê eu digo que o Nganga-Ngombo (Medium) é o verdadeiro Ndoki! Depois
da morte(morte polêmica) de alguém na aldeia, em geral a família afectada vai à
procura do Nganga-Ngombo[para saber quem “comeu” o ente querido], não
necessariamente na aldeia vizinha, mas muitas vezes tinha que se andar
quilómetros a pé no passado, para o encontro do Medium. Os do Kuilu-Futa
iam(vão?) a Kisakandika (chamava-se “Suiça”, em alusão ao país de boa
reputação em Medicina ao nível mundial).
O veredicto inquestionável do Nganga-Ngombo:
Depois da consulta (sessões de necromancia) i.e. contacto com demónios,
assistida "ao vivo" pelos familiares do falecido, ele vai nomear/anunciar o
“indivíduo que comeu o falecido”. Nunca ninguém na aldeia contesta o
veredicto do Nganga-Ngombo. Se o fulano de tal, chamado Sr. X for nomeado
por Nganga-Ngombo de ser o “Ndoki” da situação, toda aldeia acreditará e a
partir daquele momento o Sr. X será conhecido por Ndoki. Mas isto durante
conversas secretas porque na aldeia é expressamente proibido chamar alguém
de Ndoki porque você deverá provar o seu pronunciamento ou então pagará
multa, porque isto é do domínio do Nganga-Ngombo.
Ouvimos testemunhos de pessoas que participaram da consulta do NgangaNgombo. Uns dizem que foram capazes de ouvir a voz do filho/filha falecido/da
indicando o nome de quem o/a matou. Claro que os mortos não falam mas sim,
a voz do demónio que adapta a voz do malogrado. Isto não é ficção(1 Samuel
28:3-19)16. Isto é absolutamente verdade e não se pode/deve esconder por
debaixo do tapete em nome da Parapsicologia (telepatia) etc...aquilo que as
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pessoas têm experimentado no dia a dia. Por isso essa não é área ciêntíca,
estamos a falar do domínio espiritual.
A bíblia fala do dinamismo do mundo das trevas. Efésios 6:12 "Pois nós não
estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal
que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que
dominam completamente este mundo de escuridão".

7. As falhas da igreja (ninguém possui a “licença poética” na interpretação da

palavra de Deus) i.e. “A bílbia explica a bíblia” e yá lúmbù mánsòkà, mengi… Ler
mais: por favor visite: http://tuyimbila.com/PALESTRAS.html

A Doutrina errônea da igreja Católica:

A Igreja Católica Romana ensina que as tradições e os ensinamentos da Igreja
têm a mesma autoridade que a Bíblia. Ela também ensina que o PÀPÀ fala sem
erro quando ele fala ex-cathedra.
Do segundo ao quarto século, sofreu a Igreja Cristã um forte processo de
sincretismo, com a crescente absorção de conceitos, usos e doutrinas alheios à
Revelação Bíblica. Pode-se justamente, falar de uma "Helenização" da Igreja, ou,
pelo menos, que esta recebeu uma influência desviante de algumas áreas do
pensamento Grego.

Se por um lado em extremos, isso gerou as heresias gnóstica e maniquéia, por
outro, no próprio corpo central da instituição Cristã, vê-se mais e mais a
aceitação, a Cristianização e a justificação bíblica forçada para princípios
reconhecidamente de origem pagã.
A vida monástica apareceu, expandiu-se e passou a ser vista como algo superior
tendo em seu extremo, os eremitas. Buscava-se a perfeição pela separação do
mundo, pela vida solitária e pela renúncia.

Os santos, que vieram a substituir os deuses e heróis pagãos na veneração
popular, em geral eram apresentados como exemplos de assexualidade. E Maria
apresentada dogmaticamente como sempre virgem, não tendo tido portanto,
relações sexuais com José após o nascimento de Jesus. “Os irmãos de Jesus, a
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que se referem os Evangelhos, seriam seus primos ou irmãos por parte do pai
humano”.

A Reforma Protestante:

A Reforma Protestante foi uma das inúmeras reformas Cristãs que aconteceram
após a Idade Média, quando o povo começou a questionar o que era imposto
pela Igreja Católica – que tomava atitudes consideradas insatisfatórias e que
fugiam dos seus princípios iniciais, fazendo-a entrar em grande contradição.

Essa reforma foi iniciada no começo do século XVI por Martinho Lútero, que
publicou suas 95 teses em 31 de outubro de 1517. Ele protestou em frente à
igreja do Castelo de Wittenberg, contra diversos pontos da doutrina da Igreja
Católica Romana, tais como:
A Igreja Católica, inicialmente, condenava o acúmulo de capitais, mas ela mesma
fazia isso, juntando altas somas de dinheiro (geralmente dos fiéis) e possuindo
terras.
OS CINCO SOLAS (A palavra latina "sola" significa "somente" em Português):
1.1 Sola fide (somente a Fé)
1.2 Sola scriptura (somente a Escritura)
1.3 Solus Christus (somente Cristo)
1.4 Sola gratia (somente a Graça)
1.5 Soli Deo gloria (glória somente a Deus)

A Igreja Pentencostal-Carismática e igrejas de Reavivamento

Segundo alguns Evangélicos Calvinistas, a igreja Pentencostal-Carismática veio
fazer a demolição doutrinal e destrução de outras conquistas da Reforma
Protestante(Ler mais : http://tuyimbila.com/PALESTRAS.html)
Também chamada de Neo-Catolicismo por Calvinistas, a igreja PentencostalCarismática (o clero) está a enriquecer-se “vendendo” as bênçãos. A “imagem
invertida” da doutrina Católica na Idade Média.
12
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A igreja católica é historicamente a denomição Cristã mais rica do mundo. Eles
vendiam as indulgências pregando que qualquer Cristão poderia (e deveria)
comprar o perdão para os seus pecados. Lútero discordou publicamente dessa
prática realizada pelo Papa Leão X.
Os Pentecostais-Carismáticos e igrejas de Reavivamento, prometem aos Cristãos
paraíso na terra: o fim das doenças e pobreza. Ironicamente, a única pessoa que
se torna rica é o pastor. Este muitas vezes, originalmente de uma família pobre.
Os fiéis que ocupam os bancos da igreja cada domingo permanecem pobres.
Algumas pessoas dizem que por causa de erros cometidos por Calvinistas
principalmente ortodoxia fria ou seja Pastores “ escondendo-se atrás do púlpito”,
não se envolvendo com os membros, nem se preocupam com as necessidades
espirituais(e materiais) do dia a dia dos fiéis.
"A Igreja protestante não ensina adequadamente sobre o mundo espiritual
(demônios, anjos, os dons espirituais etc …" de acordo com alguns PetencostaisCarismáticos. Infelizmente a igreja Pentencostal-Carismática foi longe demais (o
outro extremo). Os Cristãos Pentencostal-Carismática sem o saber “adotaram” a
filosofia de Jean-Paul Sartre: Existencialismo: "O AGORA". Para eles, o paraíso
prometido está demorar muito para chegar "eles querem isso agora ..."
Uns dos errors da igreja Pentecostal e Carismática é a sua doutrina sobre os
demônios. A Bíblia nunca diz que os Cristãos devem tornar-se CAÇADORES 17 de
demônios. Para ler mais sobre este tópico, por favor visite:
http://tuyimbila.com/PALESTRAS.html. Você vai encontrar estudos evangélicos já
publicados online.
FOOD FOR THOUGHT

Dr. John Lennox18 (Conferencista e Apologista Cristão - Professor em
Matemática na Universidade de Oxford. Ele possui 3 Doutorados e 1 Mestrado) –
www.johnlennox.org

"A encarnação de Deus desafia a crença de ateu que este universo é um sistema
fechado de causa e efeito ".

Professor Doutor Alister E. McGrath (é pesquisador sênior da Universidade de
Oxford e presidente do Centro de Oxford para Apologética Cristã)
www.alistermcgrath.weebly.com
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"A fé não é algo que vai contra a evidência, ela vai além
disso. A evidência está dizendo para nós, "Não há outro
país. Há algo além da mera razão …”

Dr. Ravi Zacharias (Conferencista e Apologista Cristão, Canadense-Americano
nascido na Índia) www.rzim.org

"Aquele que diz que a conversão é uma questão do coração e não do intelecto,
acaba apresentando ARGUMENTOS intelectuais para convencer desta posição
".

"A Apologética é um tema que acaba por se defender. Aqueles que argumentam
contra a apologética ACABAM USANDO ARGUMENTOS para denunciá-la"

Professor Doutor John Mackay (Creationista e Conferencista)
www.creationtoday.org

"Eu odeio dizer isso, mas em toda a minha experiência em lidar com ateus,
agnósticos e cépticos, que normalmente acaba por ser que eles não querem
saber…”

Nota: Pedimos desculpas pelo uso inconsistente do novo acordo ortográfico (2009)

BIBLIOGRAFIA EVANGÉLICA:

DR. Aníbal Pereira Reis (ex-padre).
Damasco”, 1976.

O Diabo.

São Paulo (Brasil): Edição “Caminho de

DRA. Neuza Itioka. Os DEUSES DA UMBANDA. São Paulo (Brasil): Edição ABU Editora,
1987.
14

www.tuyimbila.com
Rev. Augusto Chipese19. Os Demónios e o Poder Infinito. Luanda (Angola): Edição:
Editorial NZILA, 2004.

Escrito por Mpánzù Mákwèndà
Janeiro 2014.
Monitor da Escola Bíblica Dominical dos Combatentes – IEBA (1978 – 1986)

Rua da Estremadura, no 26.
Bairro Terra-Nova, Município do Rangel
Luanda, República de Angola

kinlungu@hotmail.com

15

1

Da teologia reformada, i.e. o Calvinismo.

"Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido
vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa
nenhuma".Romanos 1:20
2

3

Todas as citações neste documento vêm da: A bíblia na linguagem de hoje

4

Se refere basicamente ao Pentateuco, ou seja, os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada escritos por Moisés.

5

Em geral da religião Judeo-Cristã e particularmente Da perspectiva Evangélica.

6

Dr. John Lennox, Professor de matemática na Universidade de Oxford (Apologista Cristão).

Devido à interpretação correcta da Bíblia Sagrada (A influência do clero). Evitou-se o que viria acontecer na França em
1792, com o fim brutal da mornarquia.
7

8

O livro de Jó é o mais antigo da Bíblia. Pode ser o livro mais antigo do mundo. É mais antigo do que o Gênesis, embora
Gênesis cobre material mais antigo. Uma analogia seria se eu agora escrevesse um livro sobre J.F. Kennedy e compará-lo
com um livro escrito há dez anos sobre Reagan. O livro sobre Reagan é “mais velho” que o meu livro, mas o meu cobre
material anterior. Gênesis cobre a Criação até ao Dilúvio, e a era dos patriarcas. Job foi escrito na era dos patriarcas, mas
o seu conteúdo apresenta um contexto mais antigo que o livro de Gênesis. Sabemos disso por causa da idade do Hebraico
usado. (The Scroll Eaters).
9

A resposta é simples para o Cristão: Foi por inspiração Divina i.e. o Criador do universo, usou a boca do seu servo.

Teocracia (do grego Teo: Deus + kratos: governo) é o sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e policiais
são submetidas às normas de alguma religião.
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Quer dizer que, originalmente ela não foi escrita em capítulos nem versos.

Por exemplo, a mensagem principal das espístolas dos apóstolos: Do Paulo é: A FÉ EM DEUS; do apóstolo João é: O
AMOR DE DEUS; e do Pedro: A ESPERANÇA EM DEUS.
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Glossolalia: Dom sobrenatural das línguas

14

hipérbole, figura de linguagem que consiste em exagerar uma expressão afim de impressionar o interlocutor.

15

Livro escrito inteiramento em Kikongo

Embora surgiram questões sobre a natureza da aparição de Samuel, o texto indica claramente que Samuel, e não uma
aparição, era evidente aos olhos da Médium. Deus miraculosamente permitiu o verdadeiro espírito de Samuel falar
(vv.16-19). Porque ela entendeu a sua incapacidade de ressuscitar os mortos desta maneira, ela soube imediatamente: 1)
que deve ter sido pelo poder de Deus e 2) que seu inquiridor disfarçado era mesmo o Saul.
16

A Grande Comissão(o Mandato) da igreja: "Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus
seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o
que tenho ordenado a vocês…" Mateus 28:19. Claro que durante o cumprimento da nossa missão o inimigo(demónios)
não terá o poder de impedir o avanço do Reino de Deus
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Ele é Professor em Matemática na Universidade de Oxford e Fellow em Matemática e Filosofia
da Ciência no Green College, Universidade de Oxford. Ele possui doutorado em Oxford (D.Phil.), Cambridge (Ph.D.), e da
Universidade de Wales (D.Sc) e um Mestrado em Biothics da Universidade de Surrey.
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Antido secretario-geral do CICA(Conselho de Igrejas Cristãs em Angola)

