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A MUDEZ E O SILÊNCIO, DO ESPÍRITO SANTO SEM A BÍBLIA SAGRADA. 2
Pedro 1:19-21(PARTE – 4) – AS

IGREJAS DE REAVIVAMENTO(O CARISMATISMO)

“Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês
um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja 1amaldiçoado!”
Gálatas 1:8.
Tudo o que não está de acordo com o evangelho original ensinado pelos
apóstolos está sob uma maldição. Se aceitarmos esta realidade estamos
enfrentando o fato de que existe um Cristianismo falsificado e sob uma
maldição.
“...’Se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome,
quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses,
deverá ser morto’.... Como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz
não é mensagem de Deus, o SENHOR? ... mas se o que disser não acontecer,
então o que disse não foi mensagem de Deus...” Deuteronômio 18:20-22
"Não atrapalhem a ação do Espírito Santo.*Não desprezem as profecias.
*Examinem tudo, fiquem com o que é bom" 1 Tessalonicenses 5: 19-21
Todas as passagens bíblicas em citações neste documento vêm da Bíblia Na Linguagem De
Hoje.

1. O QUE SIGNIFICA A DOUTRINA DA SUFICIÊNCIA DAS ESCRITURAS?2
Essa doutrina é baseada principalmente na 2 Timóteo 3:15-17 e Jude 1:3.
"...As Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à
salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é
inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro,
corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o
servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo
de boas ações. "...para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por
todas, Deus deu ao seu povo".
Em outras palavras, as Escrituras são suficientes no sentido de que eles são
a única ("de uma vez por todas") inspiradas e (portanto) palavras inerrantes
de Deus que precisamos, a fim de conhecermos o caminho da salvação ("fazer
você sábio para a salvação ") e o caminho da obediência (" equipado para
toda boa obra ").
A suficiência das Escrituras não significa que a Escritura é tudo que
precisamos para viver obedientemente(eficientemente). Para sermos eficientes
nas ciências, precisamos ler a ciência e estudar a natureza. Para sermos
eficientes em economia precisamos ler economia e observar o mundo dos
negócios. Para sermos eficientes em desporto, precisamos saber as regras do
jogo. Para sermos eficientes em casamento, precisamos conhecer bem a
personalidade do nosso cônjuge. Para ser eficiente como um piloto
precisamos saber como pilotar um avião. Em outras palavras, a Bíblia não nos
diz tudo o que precisamos saber para sermos mordomos obedientes deste mundo.
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A suficiência das Escrituras significa que nós não precisamos mais de
revelações especiais. Nós não precisamos de mais inspiradas, palavras
infalíveis. Na Bíblia, Deus nos deu, temos o padrão perfeito para julgar
todos os outros conhecimentos. Todos os outros conhecimentos estão sob o
julgamento da Bíblia, mesmo quando servem a Bíblia. Por exemplo, o idioma
Inglês serve a Bíblia, tornando-a acessível a leitores de Inglês. Mas mesmo
como a língua Inglêsa faz isso, ela está sob a Bíblia e é regida pela
Bíblia. Assim, a palavra Inglêsa "Sim" não pode traduzir a palavra grega
para "Não." A Bíblia é suficiente para impedir o mau uso do Inglês neste
sentido.
Desta forma, a Bíblia é servida pelo nosso conhecimento extra-bíblico de
muitas maneiras. Por exemplo, a palavra "formiga" ocorre duas vezes na
Bíblia (Provérbios 6:6; 30:25). Ela nunca é definida. A Bíblia espera de
nós, conhecermos o que uma formiga é de nossa experiência. Mas se dissermos
que a lição da formiga é que todos nós devemos ser preguiçosos, a Bíblia é
suficiente para evitar esse erro.
Assim é com a língua em disputas doutrinárias. Linguagem Não-bíblica serve a
Bíblia por exclusão de alguns significados e incluindo outros. A palavra
"trindade" e a frase "uma substância com o Pai" são termos extra-bíblicos.
Mas eles contêm verdade bíblica essencial. Afirmar com a linguagem extrabíblica que Deus é "uma essência em três pessoas" (= trindade) e que o Filho
é "uma substância com o Pai" é mais bíblico do que usar a linguagem bíblica
para chamar Cristo criatura de Deus. A suficiência das Escrituras não dita a
língua que usamos para interpretar a Bíblia, mas sim governa o significado
da linguagem que usamos. Para isso, é totalmente suficiente.

2. INFALIBILIDADE DA PALAVRA (CONHECER A VERDADE COM CERTEZA)
Em primeiro lugar, devemos entender a inspiração da Bíblia é, em referência
aos documentos originais, e não às cópias. O Cristianismo afirma que os
escritos originais, os autógrafos, estavam sem erro em tudo que foi
abordado. Não são as cópias que são inspiradas. O que temos são cópias de
documentos inspirados e a verdade é que alguns erros de cópia teceram-se em
alguns dos exemplares bíblicos. No entanto, isso não significa que a Bíblia
não é confiável.
“O caminho de Deus é perfeito; a palavra do SENHOR é provada; é um escudo
para todos os que nele confiam”. Salmos 18:30.
“E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom”. Romanos 7:12
“A lei do SENHOR é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do SENHOR é
fiel, e dá sabedoria aos símplices”. Salmos 19:7.
“Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que
guardeis
os
mandamentos
do
SENHOR
vosso
Deus,
que
eu
vos
mando”. Deuteronômio 4:2
Outras passagens: Salmos 111:7, Salmos 119, Apocalipse 22:18.
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3. A INERRÂNCIA DA PALAVRA (A BÍBLIA NÃO CONTÉM NENHUM ERRO)
Inerrância significa que a verdade é transmitida em palavras que, entendidas
no sentido em que foram empregadas, entendidas no sentido que realmente se
destinavam a ter, não expressam nenhum erro.
A inspiração3 garante a inerrância da Bíblia (II Pedro 1:21). Inerrância não
significa que os escritores não tinham faltas na vida, mas que os seus
ensinamentos foram preservados de erros. Eles podem ter tido concepções
errôneas acerca de muitas coisas, mas não as ensinaram; por exemplo, quanto
à terra, às estrelas, às leis naturais, à geografia, à vida política e
social etc.
Também não significa que não se possa interpretar erroneamente o texto ou
que ele não possa ser mal compreendido.
A inerrância não nega a flexibilidade da linguagem como veículo de
comunicação. É muitas vezes difícil transmitir com exatidão um pensamento
por causa desta flexibilidade de linguagem ou por causa de possível variação
no sentido das palavras.
Um dos exemplos utilizados para contrariar a inerrância da Bíblia, encontrase em ICo.10:8 onde lemos que 23.000 homens morreram no deserto, enquanto
que Nm.25:9 diz que morreram 24.000. Acontece que em Números nós temos o
número total dos mortos, ao passo que em I aos Coríntios nós temos o número
parcial que somado ao restante dos homens relacionados nos versículos 9 e
10, deverá contabilizar o total de 24.000.
A PROCLAMAÇÃO APOSTÓLICA E PRÁTICA, É A ÚNICA HASTE DE MEDIÇÃO VÁLIDA
Neste novo estudo vamos falar da igreja Pentecostal/Carismática. Porque o
apóstolo Paulo disse: “Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do
céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado,
que seja amaldiçoado!” Gálatas 1:8. (Note bem, o uso da hypérbole)
Tome Nota: Cara leitora/Caro leitor por favor leia este estudo até ao fim
para entender melhor. O autor deste documento foi membro da igreja
Carismática4 e conselheiro espiritual da Radio Cristã de Londres - London
Premier Radio (lifeline, aconselhamento espiritual via telefone), o Cristão
fiel não deve usar o argumento anti-cessacionista para justificar o que não
é bíblico. Nós acreditamos e temos provas e muitas provas, que o Deus da
bíblia continua a operar milagres até hoje: a mando de ninguém neste planeta
e que o Espírito-Santo não é propriedade de nenhuma denominação Cristã!
O Espírito-Santo não veio ao mundo quando a igreja Pentencostal foi fundada.
Deus operou milagres e milagres séculos antes da fundação da igreja
Petenconstal/Carismática.
A
igreja
Cristã
está
cheia
de
histórias
verificadas(verdadeiras) sobre milagres antes da fundação da igreja
Pentencostal/Carismática. Poderíamos falar do Hudson Taylor5: 1832-1905,
(missionário evangélico na China) e do George Müller6: 1805 – 1898, este
último Cristão evangélico O PAI DOS ÓRFÃOS DE BRISTOL(Inglaterra): “Eles
porém não tinham um centavo e não estavam dispostos a pedir, mas eles
fizeram uma aliança com Deus que se Deus desse sustento financeiro eles
nunca iriam deixar de estender a mão à uma criança de rua e assim do zero
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absoluto, durante 64 anos, sem nunca pedir a homem algum, a não ser ao Filho
do Homem”.
Durante a minha adolescência entre os livros evangélicos que li e achei
espiritualmente muito edificantes foram: “A História de George Müller” e “A
História de Hudson Taylor”.
O AMOR NO CORPO DE CRISTO (A IGREJA)
A igreja é o corpo de Cristo composto por Cristãos de várias denominações e
ninguém de nós deve sentir-se superior ao outro. O nosso estudo não deve ser
entendido como um ataque aos irmãos de outras denominações mas sim, a
obediência à palavra de Deus que nos exorta a sermos vigilantes.
A CARTA DE PAULO AOS CORÍNTIOS
Paulo escreveu esta carta a um grupo de Cristãos que moravam em Corinto, uma
cidade muito corrupta. Parte dessa corrupção devia-se à presença do templo
de Afrodite, local que abrigava mais de 1.000 prostitutas do templo. Foi
neste cenário que Paulo fundou a igreja em Corinto. De fato, muitos da
congregação saíram do estilo de vida imoral dessa cidade. Essa igreja era
composta de ex-fornicadores, ex-idólatras, ex-adúlteros, ex-homossexuais,
ex-ladrões e ex-bêbados (1 Coríntios 6:9-11).
Em 1 Coríntios 5, havia o problema de fornicação (todos os tipos de impureza
sexual) na igreja. O apóstolo Paulo quando se dirige aos coríntios trata-os
como irmãos e não fornicadores(pagãos). Quer dizer que mesmo quando um
irmão(uma Irmã) estiver errado/errada no que diz respeito à doutrina Cristã,
ele/ela continua membro do corpo de Cristo, merecendo o nosso respeito e
amor. Tenho irmãos-amigos no Senhor membros das igrejas Pentecostal e
Carismática
temos
todos
o
mesmo
Senhor.
“OS SACERDOTES EVANGÉLICOS” (O Neo-Catolicismo)
Hoje em dia há líderes da Igreja Evangélica Cristã que não acreditam que a
Bíblia é a mais alta autoridade para a fé Cristã. Muitos deles não acreditam
que a Bíblia é inerrante nos manuscritos originais e muitos não reconhecem
que a Bíblia é a nossa mais alta revelação. No entanto, esta é uma doutrina
central sobre a qual os crentes verdadeiros e falsos irmãos 7 devem separar.
Aqueles que tentam criar buracos em Sola Scriptura8 (latim: somente a
Escritura i.e. a Bíblia Sagrada) dão desculpas tais como:
(1)

é preciso reinterpretar a Bíblia através das lentes da cultura pósmoderna e da religião.

(2)

a Bíblia nunca usa as palavras "Sola Scriptura", portanto, não é um
conceito bíblico.

(3)

há uma nova revelação para a Igreja por meio do Espírito Santo, além
do que está escrito e os preceitos da Bíblia e
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(4)

a Bíblia simplesmente não resolve a nossa situação pós-moderna,
portanto, não podemos contar com ela para a verdade e respostas para
nossos problemas de hoje.

São falsas desculpas. Cara leitora/Caro leitor encontrará
adequadas sobre este tema nos nossos estudos anteriores.

respostas

CATÓLICOS PROTESTANTES E CATÓLICOS ROMANOS
Há duas questões principais que dividem Católicos Protestantes de Católicos
Romanos. Ambos os grupos afirmam ser católica, isto é, parte da igreja
apostólica, universal de Jesus Cristo. Os Católicos Romanos acreditam que
nós os Protestantes abandonamos a doutrina da igreja apostólica no século
XVI(Reforma Protestante). Os Católicos Protestantes acreditam que a igreja
de Roma(Os Católicos Romanos) abondonou mais cedo a doutrina da igreja
apostólica .
Uma das questões que ainda nos divide é: a fonte da verdade religiosa para o
povo de Deus. (A outra questão principal, é: como
um homem é feito justo
diante de Deus, isto é, a justificação pela fé!).
Como Protestantes continuamos a defender que só a Escritura (A Bílbia
Sagrada) é a nossa autoridade. Os nossos oponentes Católicos Romanos afirmam
que a Escritura por si só é insuficiente como a autoridade do povo de Deus,
e que a tradição e o magistério da Igreja devem ser adicionados às Sagradas
Escrituras.
O PADRE DENNIS BENNETT, O FUNDADOR DO MOVIMENTO CARISMÁTICO9 MODERNO
Os Carismáticos Antigos - Muitos historiadores datam o início do Movimento
Carismático em 03/04/1960. Neste dia, o Padre Dennis Bennett, da paróquia
episcopal de São Marcos, em Van Nuis,
Califórnia(US), anunciou à sua
congregação que havia recebido a plenitude e o poder do Espírito Santo,
fenômeno que veio acompanhado pelo “falar em línguas estranhas”. Após ter
recebido muita oposição, Bennet renunciou ao seu cargo em São Marcos e
aceitou o convite para ser vigário na Igreja Episcopal de São Lucas, em
Seattle, Washington, a qual veio a se tornar uma das igrejas Carismáticas
mais fortes no Noroeste [do país]. Durante uma década, ela foi um dos
centros principais de onde o falar em línguas iria se espalhar pelo mundo
inteiro, especialmente nas denominações principais.
A VERDADE OBJECTIVA
A rejeição dum dos princípios fundamentais da Teologia
Reformada: Sola
scriptura10 pela igreja Pentecostal/Carismática trouxe a "teologia de
experiência", "a minha experiência explica a Bíblia". Deveria ser o
contrário. O fundador do movimento Vineyard, John Wimber enquanto em vida,
não tinha vergonha de proclamar que: "A sua experiência não precisava ser
testada contra a Bíblia". A experiência do Cristão Pentcostal/Carismático
tornou-se A ÚNICA HASTE DE MEDIÇÃO VÁLIDA.
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Alguém disse: com base na teologia carismática, quem pode então, culpar a

Igreja Católica pelo culto de Maria e mais tarde as “revelações
divinas”(Segundo eles)à santa Bernadette Soubirous, por suas visões da
Virgem Maria(Nossa Senhora de Lourdes-França)ou das crianças do sanctuário
de Fátima-Portugal (Nossa Senhora do Rosário)? Não há mais verdade objetiva.

A filosofia espiritual moderna é a seguinte: "Se qualquer coisa funcionar,
torna-se verdade”(isto no contexto de novas experiências espirituais), em
vez de dizer: “A razão pela qual isto funciona[funcionou] deve-se à verdade
divina”(Isto no caso de experiências testadas e comprovadas pela Bíblia) .
SE VOCÊ NÃO LUTAR POR ALGO (DEFENDER COM UNHAS E DENTES); SE APAIXONARÁ
POR QUALQUER COISA (i.e. FALTA DE PRINCÍPIOS)
“If You Don’t Stand For Something You Will Fall For Anything…”
A proclamação apostólica e prática deixou de ser ”a única haste de medição
válida”.
Qualquer visão (testemunho) apresentada por alguém, desde que saiba
articular bem as suas palavras é hoje aceite como revelação divina
incontestável. A auto-certificação é a palavra que está na moda.
NÃO ESTAR DE ACORDO, NÃO É SINÔNIMO DE INIMIZADE11
Claro que “não estar de acordo não é sinônimo de inimizade” mas os Cristãos,
Teólogos e leigos Estudiosos da bíblia devem ser sinceros perante factos que
dizem respeito à historia da igreja.
Um olhar atento sobre o livro de Atos dos Apóstolos:
Atos é um livro de transição, mudanças e história.
Mudanças ocorrem em quase todos os capítulos, tais como:
a) A Velha Aliança desaparece, e a Nova aliança entra. Mesmo
Paulo foi apanhado pelas mudanças, como pode ser visto pelo
seus votos judaícos (Atos 21:26 e 24:18), mostrando a
ligação dele com a Velha Aliança.
b) Atos passa de sinagoga para a igreja.

c) Atos passa de lei para a graça(claro que há graça também na
antiga aliança, mas aqui estamos a
falar no contexto da
salvação dos gentios).
d) Atos passa de santos do Antigo Testamento para os santos do
Novo Testamento.
e) Atos passa de crentes Judeus, para a igreja composta
Judeus e crentes gentios combinados.
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Os únicos ensinamentos em atos que são normas para a era da igreja são
aqueles que são doutrinariamente confirmada em outro lugar nas cartas do
Novo Testamento para as igrejas.

OS ERROS(ALGUNS) DA IGREJA CARISMÁTICA12
Vamos tocar simplesmente naquilo que é essencial, porque um estudo completo
requer muita escrita.
PORQUÊ AS PESSOAS SE INTERESSAM PELO MOVIMENTO13
CARISMÁTICO OU O PENTECOSTALISMO?
Resposta: Devido ao mundanismo, a falta de vida, do ministério inspirado e
da morte espiritual.

Não seja retrocedente, frio ou preguiçoso para Deus, mas seja ardente por
Deus, pelas almas e a Bíblia.
A principal doutrina Carismática / Pentecostal é que: "falar em línguas é a
evidência inicial do batismo do Espírito Santo”. Eles afirmam que uma pessoa
que não tenha falado em línguas não tem o mesmo poder para o serviço como
aquele que tem falado em línguas.
Se nós mostrarmos que as línguas não são para hoje, reprovamos o Movimento
Carismático.
A lei fundamental da vida é que a Palavra de Deus deve sempre reger nossas
experiências. O falar em Línguas dividiu o mundo Cristão neste século. A
questão não é "são línguas genuínas”? mas é " são as línguas bíblicas?
"Quando a experiência contradiz a Bíblia, então a Bíblia sempre tem que ter
precedência. Por quê? Porque nós podemos interpretar mal a nossa experiência
ou ter falsas experiências.

1. Razões pelas quais as línguas bíblicas são idiomas reais e não rabiscos
Carismática.
a) As línguas poderiam ser interpretadas, mas rabiscos não.
b) A palavra grega "glossa" no
significa verdadeiras línguas.
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c) Em Atos 2:6,8 aqueles Judeus no dia de Pentecostes ouviram a mensagem
de Deus falada em suas próprias línguas ou dialetos. "Cada um os ouvia
falar na sua própria língua." V.6, 8,11.

d) A mesma palavra "glossa"
Coríntios 12-14.

é

usada

para

línguas

em

Atos

como

em

I

e) "Glossa" é plural significando muitas línguas. "Gibberish14" é singular,
pois não é classificável em mais de um tipo de linguagem sem nexo.
f) 1 Cor.14: 21 diz que as línguas estranhas foram dadas como um sinal ao
povo incrédulo de Israel.

2. Razões para os dons espirituais
Por que razões os dons espirituais foram dados
a) Para glorificar a Cristo, não para glorificar o Espírito Santo. "Ele me
glorificará". João 16:14.
b) Para edificar os outros, não para edificar a si mesmo. "... acima de
tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. "1
Cor.14:. 12.
Paulo repreende-los para seu uso errado de línguas em 1 Coríntios 14:4 "Quem
fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a
mensagem de Deus ajuda a igreja toda."
3. Razões para as Línguas

Linguas foram dadas para:
a) Alertar os Judeus incrédulos. (I Coríntios 14:21).
b) Confirmar a palavra com os sinais. Marcos 16:17-20.
c) Confirmar os apóstolos como verdadeiros mensageiros de Deus.
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Como Saber, Se És Mesmo Salvo!
A PERGUNTA NÃO É: “SE VOCÊ JÁ FOI BAPTIZADO/A NA ÁGUA!”
“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.
A “chave” que abre a porta do reino de Deus(ser salvo) foram as palavras
proferidas pelo apóstolo Pedro no dia de Petencostes. Foi a primeira campanha
de evangelização e o nascimento da igreja. Como todos sabemos
é preciso
inserir a chave no buraco da fechadura para poder entrar.
Quer dizer pôr em prática, seguir as etapas segundo o que está escrito no
livro dos Actos 2:38.
"Se você disser com a sua boca: “Jesus é Senhor” e no seu coração crer que
Deus ressuscitou Jesus, você será salvo".Romanos 10:9.
As três personalidades divinas(a trindade) estão envolvidas na salvação da
alma.
1. Arrependei-vos, (Arrepende-se diante de Deus, o Pai)
2. Seja batizado em nome de Jesus Cristo (para o perdão dos pecados)
3. Receber o dom do Espírito Santo( símbolo da nossa santificação
i.e.presença permanente de Deus em nós)
1.“ No passado Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ele manda
que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados.”;
Atos 17:30. “Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus”;
Romanos 3:23. O ser humano nasce no pecado e destinado à perdição eterna,
por isso deve tomar a decisão consciente de se arrepender diante de Deus.
2. “De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E, não
havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados". Hebreus 9:22.
Expiar significa fazer as pazes. A expiação na Bíblia está associada com o
pecado do homem. Na velha aliança(antigo testamento) uma oferta pelo pecado,
era o sacrifício de um animal inocente , cujo sangue foi trazido para fazer
expiação (Levítico 16:27). Deus disse: " Pois a vida de todo ser vivente está no
sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como
sacrifício fosse derramado no altar a fim de conseguir o perdão dos pecados
do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados." (Levítico 17
: 11).
“A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Pois não há no mundo
inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual
possamos ser salvos”. Atos 4:12. Só Jesus-Cristo tem o poder de perdoar o
pecador.
3. “A mesma coisa aconteceu
mensagem, a boa notícia que
Cristo. E Deus pôs em vocês
Espírito Santo, que ele havia
Yángálálá!...(mpasi, vo) Wàlèmbì nuna…

também com vocês. Quando ouviram a verdadeira
trouxe para vocês a salvação, vocês creram em
a sua marca de proprietário quando lhes deu o
prometido”.Efésios 1:13.
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“Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles
fazem.”. Mateus 7:20. A nossa vida irá revelar o que realmente somos no
interior(coração).
Se realmente somos Cristãos(nascidos de novo). Os frutos do Espirito irão se
manifestar na nossa vida. “Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria,
a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade”. Gálatas 5:22.
“Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém quem continua
pecando nunca o viu e nunca o conheceu”. 1 João 3:6. Q
Quem permanace no pecado não é Cristão salvo. A bíblia não está falar da
perfeição mas, da direção da sua vida, seu estilo de vida.
Conclusão: O Cristão deve ser capaz de defender a Palavra. “Antes,
santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados para
responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança
que há em vós” 1 Pedro 3:15
Tudo se resume numa coisa: Como é que temos vivido a nossa vida no dia a
dia, quer dizer o nosso testemunho.
“Foi em Antioquia que, pela primeira
vez, os seguidores de Jesus foram chamados de Cristãos”. Atos 11:26.
Nota: Pedimos desculpas pelo uso inconsistente do novo acordo ortográfico (2009)
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1

Anátema (do latím anathema, e este do grego ΑνÜθεμα) significa etimológicamente oferenda, mas no seu uso principal indica o
significado de maldição, no sentido de condenação a ser colocado de lado ou separado, cortado do seu ambiente como se corta um
membro, de uma comunidade de crentes.
Entretanto seu significado original indicava uma "oferenda" aos deuses gregos.
Com o Cristianismo, passou a significar "maldito, ou considerado aquele que está fora da Igreja". Tratava-se da máxima punição imposta
aos pecadores; não somente de ficarem excluídos dos sacramentos, mas também destinados à condenação e ao fogo eterno.
2

John Stephen Piper (nascido em 11 de janeiro de 1946) é um pregador Cristão Batista Calvinista e autor, servindo atualmente como
pastor associado para a Pregação e Visão da Igreja Batista de Bethlehem em Minneapolis, Minnesota(US)..
3

“Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando
anunciavam a mensagem que vinha de Deus”. II Pedro 1:21
4

Movimento Vineyard (“A Terceira Onda do Espírito Santo”,)
Nenhum outro missionário no século 19 desde o apóstolo Paulo teve uma visão mais ampla e tinha realizado um plano mais
sistematizado de evangelizar uma grande área geográfica que Hudson Taylor.
5

6

Pela fé, Abel... Pela fé, Noé... Pela fé, Abraão..." Assim é que o Espírito Santo conta as incríveis proezas que Deus fez por intermédio
dos homens que ousavam confiar unicamente nele. Foi no século XIX que Deus acrescentou o seguinte a essa lista: "Pela fé, Jorge Müller
levantou orfanatos, alimentou milhares de órfãos, pregou a milhões de ouvintes em redor do globo e ganhou multidões de almas para
Cristo".
7

Gálatas 1:8

8

Um dos CINCO princípios fundamentais da Reforma Protestante, i.e. são conhecidos como os Cinco Solas.

9

O termo "carismático" foi cunhado por Harald Bredesen, um ministro luterano, em 1962, para descrever o que estava acontecendo
naquele momento nas igrejas de linha antiga. Confrontado com o termo "neopentecostal", ele disse: "Nós preferimos o título de 'renovação
carismática nas igrejas históricas.
10

latin: somente a Escritura
Não estar de acordo não é sinônimo de inimizade. Os Cristãos devem se respeitar mutuamente, mesmo quando não estão de acordo.
Ninguém deve se achar melhor “filho de Deus” que o outro, porque não existe “melhor filho de Deus”.
11

12

Estudo baseado no documento(Charismatic Errors) publicado no website da igreja Baptista Liberty da Austrália:
www.libertybaptistchurch.org.au
13

O Movimento Carismático ou Carismatismo teve início a partir dos Movimentos de Avivamento do século XIX, estes fortemente
influenciados pelo Pietismo Radical do século XVIII, cujo cerne germinativo encontra-se embasado nas obras e pensamento filosófico e
teológico de Philipp Jakob Spener, teólogo alemão que viveu no século XVII.
14

Linguagem sem nexo = Rabisco, desculpem-nos pelo uso da palavra Inglesa “gibberish”( fizemos isso de propósito) para uma boa
ilustração da nossa defesa.
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