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Este estudo é dividido em 10 partes: 
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2. Quem eram os apóstolos biblicamente 
3. Os falsos apóstolos da Bíblia 
4. A igreja primitiva combatendo os falsos apóstolos 
5. Os falsos apóstolos extra-bíblicos da história 
6. O termo Sola Scriptura 
7. Os pais do movimento apostólico 
8. Os famosos encontros desses movimentos 
9. Conclusão 
10. Referências 

 
 
 
1 - Introdução 
 

A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. 
 
Este estudo é a evolução de um artigo que escrevi em 26 de julho de 2013 intitulado 

"Cadê os Timóteos do Tempo Presente" e que pode ser obtido através do link: 
https://www.dropbox.com/s/o8lknd08cwuy4ge/CAD%C3%8A%20OS%20TIM%C3%9

3TEOS%20DO%20S%C3%89CULO%20PRESENTE.pdf?dl=0 
 

O intuito deste estudo não é atacar ninguém, sejam os ministros, ministérios, as 
igrejas, homens ou mulheres, mas fazer como Paulo ensinou em suas cartas, combater as 
heresias (Gálatas 5:20, 1 Coríntios 11:19). Ireneu, um dos pais da igreja, também foi um 
dos que se esforçou para escrever a respeito das heresias de sua época em seu livro 
intitulado "Contra Heresias", ou seja, durante toda a história esse problema existiu e 
provavelmente sempre existirá até a conclusão de todas as coisas. 
 

Então, que Deus venha abrir os olhos daqueles que estão dentro do contexto que 
será apresentado neste artigo. Você pode compartilhar este artigo com quem quiser, 
imprimir e dar cópias dele também.  
 

Este estudo trata do "novo movimento" dos apóstolos modernos e igrejas em células 
(g12, m12, mda e afins) que tem alcançado multidões no mundo todo e tem crescido 
exponencialmente, porém nós vamos analisar a base desses movimento e seus 
fundamentos e fundadores, para entrarmos então no correto entendimento sobre o assunto. 
Sempre que você quiser entender sobre uma seita, um movimento, uma heresia ou algo do 

https://www.dropbox.com/s/o8lknd08cwuy4ge/CAD%C3%8A%20OS%20TIM%C3%93TEOS%20DO%20S%C3%89CULO%20PRESENTE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o8lknd08cwuy4ge/CAD%C3%8A%20OS%20TIM%C3%93TEOS%20DO%20S%C3%89CULO%20PRESENTE.pdf?dl=0


tipo, procure pesquisar sobre sua raíz e seus fundadores, lembrando que para os 
verdadeiros Cristãos, o filtro sempre será a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. 
 

Não quero que pense que a igreja onde congrego, por não ter milhares de membros 
me causa inveja, definitivamente não! Já nos foi oferecido dinheiro para a igreja crescer, já 
nos foi solicitado ceder o púlpito para políticos, já nos foi solicitado fazer essas alianças que 
muitos fazem por aí (onde ocorre membro sendo enviado para lá e pra cá)  e para participar 
também desses movimentos, porém todas as ofertas foram rejeitadas, porque este não é o 
objetivo de Deus para sua igreja. 
 

Também não é uma questão de orgulho, inveja ou algo assim, mas sim, uma 
questão de compromisso com a palavra daquele que nos cobrará o que foi feito com a sua 
igreja, o que foi pregado e o que foi ensinado. (Mateus 12:36 - Mas eu lhes digo que, no dia 
do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado). Não 
estou também de forma alguma dizendo que uma igreja com muitos membros está errada 
ou está fora da visão de Deus, porém levantar estratégias para que isso aconteça sem ser 
de forma orgânica, não é correto e com certeza Jesus não fez isso e nem mesmo seus 
discípulos. 
 

Para finalizar, quero destacar que o propósito do estudo é fazer com que as igrejas 
permaneçam lotadas, mas de uma forma orgânica e saudável. É também meu objetivo fazer 
com que os líderes abram seus olhos e sejam estudiosos a ponto de examinar com cuidado 
aquilo que estão adotando como regra de conduta em seu ministério. 
 

Continuo amando a todos os líderes, obreiros e amigos que possuem seus 
ministérios fundados nessas heresias, mas não posso deixar de alertá-los contra aquilo que 
estou vendo que não está correto, a fim de ajudá-los a ver o quanto isso é prejudicial a 
saúde da igreja. 
 

Eu acredito que em algum tempo se levantarão pessoas recriminando tal estudo, 
dizendo que eu não sei do que estou falando, que não conheci de perto o que é uma igreja 
em células e por aí vai. Mas quero dizer que o pouco que conheço das Escrituras, me levam 
a acreditar que nada disso era necessário na época da igreja primitiva. Fora isso, participei 
de uma igreja associada ao G12 em minha juventude, e vi como terminou, amigos de 
infância que me levaram para a igreja, hoje estão afastados da presença do Senhor. Minha 
indignação continua sendo com relação ao tipo de cristão que está sendo formado pela 
Nova Reforma Apostólica e seus diversos movimentos, profecias, falácias (mentiras ou 
argumentos sem lógica) e heresias (pensamento ou doutrina equivocada, diferente, 
distorcida, mal compreendida), e é sobre isso que iremos estudar com detalhes agora. 
 
2 - Quem eram os apóstolos biblicamente (analisando o livro de Lucas) 
 

Os apóstolos na Bíblia foram os doze discípulos que Jesus escolheu, sendo 
chamados pela primeira de apóstolos em Lucas 6:13, mesmo Jesus tendo outros discípulos 
também o seguindo. 

 



"Ele chamou para si os seus discípulos, e deles escolheu doze, a quem ele chamou 
de apóstolos" (Lucas 6:13). 

 
Logo neste versículo podemos verificar que Jesus tinha mais discípulos e deles 

escolheu doze e estes doze é que foram chamados de apóstolos. 
 
Lucas usa em seu evangelho 7 vezes o termo apóstolo (Lucas 6:13, Lucas 9:1, 

Lucas 9:10, Lucas 11:49, Lucas 17:5, Lucas 22:14, Lucas 24:10) e 41 vezes no livro de Atos 
dos Apóstolos. 

 
O termo apóstolo significa segundo o dicionário grego Strong "aquele que é 

enviado", "mensageiro", "enviado", "embaixador". 
 
Além dos doze, Paulo também é chamado de apóstolo em Atos 14:14: 
 
"Ouvindo, porém, isto os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes, e 

saltaram para o meio da multidão, clamando," (Atos 14:14) 
 
Alguns outros homens também são conhecidos como apóstolos na Bíblia como 

Barnabé, Andrônico e Junia. 
 
Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os 

quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. (Romanos 
16:7) 

 
O que entendemos com essas informações iniciais é que os apóstolos que Jesus 

realmente levantou são diferentes dos apóstolos que receberam uma missão específica e 
assim foram chamados de apóstolos também. 

Jesus chamou 12 apóstolos para pregar para os judeus e depois pessoalmente 
chamou Paulo em uma visão para pregar para os gentios ou pagãos. 

 
Cada apóstolo verdadeiro possuía credenciais que validavam o verdadeiro 

apostolado, ou seja, validava o título e ofício de apóstolo que possuíam para fazer parte 
deste círculo fechado. E essas credenciais podem ser definidas como: 

 
1 - Ser comissionado diretamente por Jesus Cristo para uma missão 

específica (Mt 10:2-4; Gl 1:11-24) 
2 - Ser testemunha de Jesus Cristo ressurreto (At 1:21-22 e 1 Co 9:1) 
3 - Operar sinais, prodígios e maravilhas (2 Co 12:12) 
4 - Ensinar e definir a doutrina da igreja e seu fundamento (Ef 2:20; Atos 

2:12) 
 
Todos eles foram chamados diretamente por Cristo, 12 pessoalmente e 1 por visão 

de Jesus ressurreto. Todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo para lançar o 
fundamento da igreja e Paulo veio também lançando a doutrina da igreja. Todos eles 
sofreram, foram perseguidos e mortos por causa da fidelidade a Jesus Cristo.  



 
Os outros que foram chamados de apóstolo, eram apóstolos no sentido de ser 

enviado para cumprir uma missão específica, o que hoje chamamos de missionários. 
 
Precisamos ter em mente essa separação, pois os apóstolos como os doze não 

existem mais, o círculo já se fechou. Como Paulo também não, pois depois dos doze e 
Paulo não há nenhum registro Bíblico e nem mesmo dos pais da igreja sobre a instituição 
de novos apóstolos após a morte destes citados. 

 
O que os apóstolos fizeram então para que fosse dada a sequência nas igrejas com 

relação a organização, funcionamento e autoridade? Estabeleceram presbíteros nas igrejas 
que eram fundadas. Este tinha autoridade para ser o responsável por aquela igreja e dar 
sequência às orações, ensino da palava, organização, combate a heresias, administração, 
auxílio, conselho e apascentamento das ovelhas: 

 
Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, 

principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina; 1 Timóteo 5:17 
 
Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, 

ungindo-o com azeite em nome do Senhor; Tiago 5:14 
 
E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram 

para Listra, e Icônio e Antioquia, 
Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que 

por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. 
E, havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando 

com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. 
Atos 14:21-23 
 
Antes da morte dos apóstolos, obviamente foram levantados por eles muitos outros 

bispos, diáconos e presbíteros, para que a obra continuasse. Estes homens são chamados 
de "os pais da igreja" no sentido carinhoso por combater as heresias e defender o 
cristianismo, e não no sentido de criadores da igreja. Foram eles que continuaram a luta em 
pról do cristianismo genuíno exatamente como aprenderam com os verdadeiros apóstolos. 

 
Lembrando que o termo bispo, ancião e presbítero, entende-se pela maioria dos pais 

da igreja como sendo o mesmo ofício e a mesma coisa. Alguns como Inácio de Antioquia 
escreveram sobre como o ministério era configurado separando presbítero e bispo, 
colocando o bispo como o sucessor dos apóstolos e responsável pela direção da igreja e o 
presbítero sendo aquele que usa seu conhecimento e experiência para servir como modelo 
e ensinar o povo de Deus. 

 
O pastor da igreja historicamente sempre foi um presbítero com o chamado de Deus 

para pastor, como está em Efésios 4:11: 
 



"E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para 
evangelistas, e outros para pastores e doutores," (Efésios 4:11) 

 
Além de um cargo eclesiástico na igreja, um diácono por exemplo, pode ser 

chamado por Deus como alguém para evangelizar, como aconteceu com Filipe em Atos 
6:3-5 e Atos 21:8. 

 
"Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do 

Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. 
Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 
E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estêvão, homem cheio de fé 

e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito 
de Antioquia;" (Atos 6:3-5) 
 

"E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a 
Cesaréia; e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com 
ele." (Atos 21:8) 

 
 

3 - Os falsos apóstolos da Bíblia 
 

Sabendo agora a diferença entre os apóstolos do novo testamento, precisamos 
analisar as passagens que falam dos falsos apóstolos que já existia na igreja primitiva. 
 

Esses falsos apóstolos podemos analisar em duas passagens, 2 Co 11:12-14 e Ap 
2:2, veja: 
 

Mas o que eu faço o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de 
que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. 
Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de 
Cristo. 
E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. (2 Coríntios 
11:12-14) 
 

Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer 
os maus; e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste 
mentirosos. (Apocalipse 2:2) 
 

Qualquer um que fizer a hermeneutica do texto, entenderá claramente que já havia 
na época falsos apóstolos, ou pessoas querendo ser reconhecida pelos verdadeiros 
apóstolos como parte desse grupo legitimamente e ensinando uma falsa doutrina.  
 
 
4 - A igreja primitiva combatendo os falsos apóstolos 
 



Paulo cita o caso de algumas pessoas defendendo o seu direito de também querer 
ser chamado de apóstolo, mas eram apenas obreiros fraudulentos, que significa: 
 

Enganador, doloso, afetuado por meio de fraude ou má fé 
 

Entendemos então que aqueles que queriam ser chamados de apóstolos, tinham 
uma má intensão em requerer este título ou ofício e ser reconhecido como tal perante os 
verdadeiros. 
 

Analisando a passagem de João em Apocalipse 2:2, podemos observar mais uma 
vez que existiam outros grupos que foram colocados a prova para o esclarecimento da 
legitimidade do título e ofício de apostólo em sua vida, e o próprio Jesus falou que não eram 
e além de tudo os chamou de mentirosos. 
 

Na certa, os verdadeiros apóstolos já sabiam as credenciais e o verdadeiro 
entendimento sobre esta questão. 
 

Outra prova disso são os pais da igreja, aqueles que continuaram o trabalho nas 
igrejas após os apóstolos morrerem, não estabelecerem para si ou para seus obreiros o 
título de apóstolo. Há um concentimento daqueles que seguem a teologia verdadeira de que 
o tempo dos apóstolos já cessaram. 
 

Percebemos uma coisa neste tópico de total relevância para o estudo que seria o 
apreço pelo título e ofício de apóstolo desde os tempos do novo testamento, ou seja, desde 
o primeiro século já havia uma sede e um interesse não-missionário de possuir tal posição. 
 

Se analisarmos a igreja hoje, em 2016, qual será a real intenção de um líder 
eclesiástico, seja um pastor, bispo ou presbítero em obter tal posição, a ponto de brigar por 
isso, visto que para o reino de Deus (entenda-se como a obra de Deus em si) isso não tem 
valor e não foi assim desde o início? Qual o intuito de todo o movimento em torno disso? 
Será que estes tais apóstolos de hoje estão focados na missão direcionada para o reino de 
Deus? 

 
Eu entendo que alguns hoje se auto-entitulam como apóstolo, mas não fazem parte 

do movimento apóstólico ou da nova reforma apostólica, embora alguns sigam criações do 
neopentecostalismo como a teologia da prosperidade, o sincretismo religioso e outras 
heresias, porém estes não são o foco deste estudo. 

 
Precisamos lembrar que as igrejas que eram estabelecidas, elas eram democráticas. 

O pastor, presbítero ou bispo - como quiser chamar hoje - mas o responsável pela igreja 
não era um tirano, não tomava decisões sozinho, não elegia pessoas sem o concentimento 
do conselho de presbíteros da igreja e por fim não tinha poder absoluto.  

 
Como já foi citado, ao voltarem de sua missão e estebelecerem novas igrejas os 

apóstolos elegiam democraticamente os presbíteros e diáconos. Matias não foi selecionado 
por Pedro ou por João, mas sim democraticamente, ou seja, com o consentimento de todos.  



 
Os pais da igreja que continuaram o trabalho, faziam exatamente a mesma coisa. 

Um grande exemplo é a carta de Clemente de Roma, um desses pais da igreja ou pais 
apostólicos por terem recebido e conhecido pessoalmente os apóstolos e ouvirem as suas 
pregações, que nos mostra isso claramente. Vamos analisar o capítulo 44: 

 
CAPÍTULO XLIV 
1 - Também os apóstolos sabiam, por Nosso Senhor Jesus Cristo, que 
haveria contestações a respeito da dignidade episcopal. 
2 - Por tal motivo e como tivessem pleno conhecimento do porvir, 
estabeleceram os acima mencionados e deram, além disso, instruções no 
sentido de que, após a morte deles, outros homens comprovados lhes 
sucedessem em seu ministério. 
3 - Os que assim foram instituídos por eles ou, mais tarde, por outros 
eminentes homens com a aprovação de toda a Igreja, servindo de modo 
irrepreensível ao rebanho de Cristo, com humildade, pacífica e 
abnegadamente, recebendo o testemunho favorável por longo tempo e da 
parte de todos, não é justo, em nossa opinião, serem depostos de seus 
ministérios. 
4 - E não será pequena a nossa falta se depusermos do episcopado aqueles 
que ofereceram, de maneira santa e irrepreensível, os sacrifícios. 
5 - Bem-aventurados os presbíteros que nos precederam na caminhada e 
terminaram sua jornada carregados de frutos e perfeição. Não têm a temer 
que alguém os remova do lugar para eles preparado. 
6 - Vemos que vós afastastes a alguns de boa índole de um ministério que 
eles honraram de forma digna.  

 
 
5 - Os falsos apóstolos extra-bíblicos da história 

 
Sem dúvida um homem que deu trabalho para a igreja e os cristãos do segundo 

século foi Marcião, que era da seita conhecida como gnósticismo (a salvação foi revelada a 
eles [gnósticos] por um conhecimento secreto e não aos apóstolos de Cristo), a primeira 
heresia cristã conhecida.  

 
Ele simplificou as cerimónias dos primeiros cristãos, praticando uma moral severa, 

com interdição ao casamento, jejuns rigorosos, preparação para o martírio e fraternidade 
rigorosa. Além disso rejeitava o Antigo Testamento como ultrapassado. 

 
Com o tempo ele foi excomungado da igreja e deu início ao marcionismo e teve 

muitos adeptos a sua seita. Alguns chegaram a julgar que os marcionistas eram 
antissemitas. A palavra marcionismo é mesmo por vezes usada para referir as tendências 
antijudaicas nas igrejas cristãs. A razão para este ressentimento contra os judeus tem a ver 
com o contexto em que surgiu. Em Roma, naquele tempo, os romanos lembravam-se ainda 
das guerras romano-judaicas - a primeira entre 66 e 73, que levou à queda do segundo 
Templo; a segunda sendo a revolta de Kitos (115-117) e a terceira (132-135) a de Simão 



bar Kokhba. Consequentemente, os judeus eram muito impopulares, muitos eram escravos 
no Império Romano e eram inclusive atirados aos leões no Coliseu de Roma. 

 
Vou deixar aqui um trecho do livro "Contra Heresias", de Ireneu, como base para 

entendermos a origem do que estamos tratando neste estudo, de forma que é fundamental 
entendermos este início para que você no final tire as suas próprias conclusões: 

 
Cerdão 
27,1. Um Cerdão qualquer tomou como ponto de partida 
a doutrina da seita de Simão que se estabeleceu em Roma 
nos tempos de Higino, nono bispo na sucessão dos apóstolos; 
ensinou que o Deus anunciado pela Lei e os profetas 
não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo: o primeiro é 
conhecido, o segundo é incognoscível; um justo, o outro 
bom.  

 
Marcião 
27,2. Sucedeu-lhe Marcião, originário do Ponto, ampliou 
a doutrina, blasfemando despudoradamente o Deus da 
Lei e dos profetas, chamando-o autor do mal, desejoso de 
guerras, inconstante nos sentimentos e em contradição 
consigo mesmo. Quanto a Jesus, enviado pelo Pai que está 
acima do Deus criador do mundo, veio à Judéia no tempo 
em que era governador Pôncio Pilatos, procurador de 
Tibério César, manifestou-se como homem aos judeus e 
aboliu os profetas, a Lei e as obras todas do Deus criador, 
que eles chamam Cosmocrátor. Além disso, Marcião mutilou 
o evangelho segundo Lucas, eliminando tudo o que se 
refere à geração do Senhor e expungindo muitas passagens 
dos ensinamentos do Senhor nas quais este reconhece 
abertamente como seu Pai o criador do universo. Fez 
crer aos seus discípulos ser ele mais verídico do que os 
apóstolos que transmitiram o evangelho, entregandolhes 
nas mãos não o evangelho, mas uma parte do evangelho. 
Da mesma forma mutila as cartas do apóstolo 
Paulo eliminando todos os textos em que se afirma claramente 
que o Deus que criou o mundo é o Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo e também as passagens onde o 
Apóstolo lembra as profecias que prenunciavam a vinda 
do Senhor.  
 
27,3. Marcião diz que se salvam somente as almas que 
aprenderem a sua doutrina; os corpos não podem participar 
da salvação, porque foram tirados da terra. Àq blasmmias 
contrn Deus acrescenta, como verdadeiro porta-voz 
do diabo que fala tudo o que é contrário à verdade, que 



Cnim c os seus semelhantes, os sodomitas, os egípcios e 
seus semelhantes, e todos os pagãos que praticaram toda 
espécie de maldades foram salvos pelo Senhor quando 
desceu aos infernos c levou consigo ao seu reino os que 
acorreram a ele. Porém, segundo a serpente que falou em 
Marcião, Abel, Henoc, Noé e os outros justos, os patriarcas 
descendentes de Abraão com todos os profetas e os que 
agradaram a Deus não compartilharam da salvação. Com 
efeito, diz ele, sabendo todos eles que Deus estava sempre 
a tentá-los, pensaram também naquele momento numa 
nova tentação c não foram ao encontro de Jesus e não 
acreditaram no seu anúncio: deste modo as suas almas 
permaneceram nos infernos. 
 
27,4. A este que foi o único a ter a ousadia de mutilar 
abertamente as Escrituras e de ultrajar a Deus despudoradamente 
mais do que os outros responderemos à 
parte, com base nos seus escritos, e com a ajuda de Deus 
o refutaremos usando as palavras do Senhor e do Apóstolo 
que conservou e que usa. Agora devemos lembrar-nos dele 
para que saibas que todos os que adulteram de alguma 
forma a verdade e lesam a doutrina da Igreja são discípu· 
los e seguidores de Simão, o mago, o samaritano. Mesmo 
sem manifestar o nome do mestre para enganar os outros, 
ensinam a doutrina dele. Apresentando com engodo o 
nome de Jesus, introduzem, sob formas diversas, a im· 
piedade de Simão e causam a perda de muitos. Usando 
nome excelente difundem a perversidade de sua doutrina, 
e com a doçura e a honorabilidade do nome, apresentam• 
lhes o veneno amargo e pernicioso da serpente, chefe de 
toda apostasia.  
 
Outras seitas menores 
28,1. Originando-se destes de quem falamos acima, já 
surgiram muitas ramificações das muitas heresias, pelo 
fato de muitos deles, ou melhor, de todos eles quererem 
ser mestres. Afastando-se da seita em que se encontravam, 
derivando uma teoria da outra e desta, outra; ensinando 
sempre algo de novo, apresentam-se a si mesmos 
como inventores da teoria por eles arquitetada. Assim, 
por exemplo, os que se chamam encratitas, que se inspiram 
em Saturnino e Marcião, proclamam a abstenção do 
casamento, condenando a primitiva instituição divina e 
acusando falsamente Aquele que fez o homem e a mulher 
ordenados à procriação. Introduziram o celibato dos chamados 
espirituais com gesto de ingratidão para com Deus, 



criador de todas as coisas, e negam também a salvação do 
primeiro homem. Esta é invenção original e atual, quando 
um Taciano qualquer introduziu, pela primeira vez, essa 
blasfêmia. Enquanto esteve na escola de Justino como 
ouvinte não manifestou nenhuma dessas teorias, mas 
depois do martírio dele se separou da Igreja e ufanando-se 
da glória do mestre e julgando-se superior a todos 
deu nova característica à teoria. Como os discípulos 
de Valentim, conta a história dos Éões invisíveis, como 
Marcião e Saturino, tacha o casamento de corrupção e 
fornicação, e no que lhe é próprio, nega a salvação de 
Adão.  

 
Repare na história dos hereges, que já existia uma linhagem de apóstolos gnósticos 

e que o nono dessa linhagem ou dessa sucessão era conhecido como Cerdão e que o 
décimo dessa linhagem era Marcião. Eles acreditavam ser verdadeiros apóstolos, que com 
certeza não eram enviados para fazer uma missão para a igreja, mesmo sendo expulsos da 
igreja não foram intimidados em suas idéias e propósitos e continuaram disseminando esta 
heresia. 
 

Seguindo adiante na história, e agora no século 3, surge outro herege conhecido 
como Maniqueu. Quando o gnosticismo primitivo já perdia a sua influência no mundo 
greco-romano, surgiu na Babilônia e na Pérsia, no século III, uma nova vertente, o 
maniqueísmo. 
 

O seu fundador foi o profeta persa Mani (ou Manés) e as suas ideias sincretizavam 
elementos do zoroastrismo, do hinduísmo, do budismo, do judaísmo e do cristianismo. 
Desse modo, Mani considerava Zoroastro, Buda e Jesus como "pais da Justiça", e 
pretendia, através de uma revelação divina, purificar e superar as mensagens individuais de 
cada um deles, anunciando uma verdade completa. 
 

As ideias maniqueístas espalharam-se desde as fronteiras com a China até ao Norte 
da África. Mani acabou crucificado no final do século III, e os seus adeptos sofreram 
perseguições na Babilónia e no Império Romano, neste último nomeadamente sob o 
governo do Imperador Diocleciano e, posteriormente, os imperadores cristãos. Apesar da 
igreja ter condenado esta doutrina como herética em diversos sínodos desde o século IV, 
ela permaneceu viva até à Idade Média. 
 

Agostinho de Hipona foi adepto do maniqueísmo até se decidir de vez pelo 
cristianismo. 

 
Este herege dizia ser o próprio paráclito, um termo introduzido na septuaginta ao se 

referir ao Espírito Santo: 
 



"Aquele que consola ou conforta; aquele que encoraja e reanima; aquele que revive; 
aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte . No cristianismo, o 
termo é utilizado para se referir ao Espírito Santo." 
 

Em diversos escritos de Maniqueu, a introdução era "Maniqueu apóstolo de Jesus 
Cristo". Ele mesmo se intitulava apóstolo, até mesmo em suas cartas. Além disso ele 
organizou uma igreja onde haviam 12 apóstolos com a mesma autoridade dos doze de 
Jesus e de Paulo. 
 

Embora citei apenas um ou outro exemplo, ao longo da história diversos líderes 
criaram uma grande quantidade de heresias e que acabou convencendo a muitos e gerando 
diversas perseguições por conta da igreja católica e rejeição por conta dos verdadeiros 
cristãos da época que seguiam a sã doutrina. 
 

Com tantos problemas parecidos, tornou-se necessário aos pais da igreja criarem 
uma doutrina chamada de "sucessão apostólica", o que desencadeou outro problema e a 
criação do papado. Numa tentativa de ajustar o problema, acabou gerando outro. 
Obviamente surgiram diversos outros homens que se aproveitaram dessa idéia e criaram os 
mais diversos tipos de sucessão apostólica. Mas foi somente na reforma, no século XVI, 
que esta doutrina foi rejeitada pela maioria das denominações, enquanto outras 
reivindicaram essa doutrina e sucessão. 

 
A reforma protestante que aconteceu nó século XVI, 1500 anos depois das primeiras 

igrejas, veio justamente para combater a quantidade absurda de heresias criadas e pessoas 
dizendo ser apóstolos e sucessores apostólicos, enquanto que na verdade não passavam 
de líderes políticos. Não foi muito diferente com os sacerdotes da Bíblia, que foram 
chamados para ajudar o povo e cuidar da continuidade do processo de arrependimento e 
salvação, mas que no final acabou sendo mais um cargo político entre o povo do que 
realmente um sacerdote movido pelos princípios iniciais estabelecidos por Deus. 

 
Na reforma protestante, iniciada por Martinho Lutero na Alemanha, o combate era 

justamente ao sistema criado que manipulava o povo de tal forma que até os seus pecados 
tinham que ser confessados para o padre local e depois de fazer algumas rezas mecânicas 
você estaria livre. Na verdade até hoje eu creio que seja assim, pois na minha época de 
católico tinhamos que fazer a mesma coisa. Haviam cobranças também pela igreja católica 
para o perdão. O poder entregue ao papa era tão grande que nada poderia ser feito sem a 
autorização e consentimento dele em todo o território. Além de tudo isso ainda diziam que 
tinhamos que penitenciar por causa dos nossos pecados.  

 
Os cristãos protestantes foram tão perseguidos injustamente pela igreja católica 

devido a este poder superior cedido ao papa e pelo fanatismo religioso, que em janeiro de 
2016 o Papa Francisco pediu perdão aos protestantes mais uma vez, por causa dessas 
perseguições. Os protestantes queriam acabar com esse poder e com as heresias, e voltar 
ao evangelho genuíno e àquilo que foi estabelecido na época dos 12 apóstolos e Paulo. 

 



Essa conduta de Martinho Lutero deu início ao nascimento de uma expressão muito 
conhecida, Sola Scriptura. Esse termo se refere à idéia inicial das primeiras igrejas:  

 
A doutrina cristã primitiva e apostólica se encontra perfeita e suficientemente nas 

Escrituras Sagradas. Desse modo, a ideia de sucessão apostólica nesse horizonte se 
explicaria não pela transmissão ritual da autoridade apostólica, como pela imposição de 
mãos, mas pela conservação fiel da doutrina de Cristo e dos apóstolos, expressa 
particularmente nos livros sagrados do Novo Testamento. 

 
As 95 teses de Martinho Lutero para combater tudo isso e promover um estudo e 

debate teológico para que isso viesse a acabar e promover a liberdade que Cristo nos deu. 
A cobiça pela idéia de domínio, de poder, de supremacia e de autoridade sobre as pessoas 
vem desde o início da igreja, infelizmente. o Apóstolo Pedro nos dá um conselho chave que 
ele aprendeu com Jesus e foi inspirado pelo Espírito a escrever, de que precisamos ser 
exemplo ao invés de dominadores sobre alguém (1 Pedro 5:1-3). 

 
Aos presbíteros, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com 

eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar: 
Apascentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por 

força, mas voluntariamente; nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto; 
Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao 

rebanho. (1 Pedro 5:1-3) 
 
Após a reforma, diversos teólogos se juntaram e definiram as doutrinas novamente 

da igreja com base no mesmo pensamento das igrejas primitivas, a palavra é suficiente, 
Sola Scriptura. A mais conhecida dessas doutrinas talvez seja o Calvinismo. Mais tarde 
acontece o surgimento das igrejas reformadas com as formas de governo bíblicamente 
aprovadas: 

 
1. Política Presbiteriana ou Concílio - decidir por assembléias de funcionários 

ordenado. Seu governo é conciliar. Cada paróquia (ou igreja local) possui seu 
próprio Concílio (também chamado de Conselho ou Consistório), que é 
composto por presbíteros regentes, que são eleitos pela própria comunidade 
paroquial dos fiéis, com mandato de no máximo 5 anos, presbíteros esses 
que podem ser reeleitos quantas vezes a comunidade achar necessário e 
podem, também, ser depostos caso seja o desejo dos fiéis. 

 
2. Política Congregacional, por exemplo, As Igrejas Congregacionais. As 

origens do congregacionalismo estão no movimento puritano e nos 
separatistas ingleses. 
 
As reformas introduzidas na Igreja Anglicana a partir do reinado de Henrique 
VIII eram consideradas por muitos como insuficientes e em certos setores 
havia um claro sentimento de insatisfação e inconformismo e um desejo que 
a Igreja experimentasse uma reforma mais profunda, se tornar-se mais pura 
em sua vida, doutrina, governo e liturgia. Foram nessas circunstâncias que 



surgiram os puritanos, que queriam reformar a Igreja da Inglaterra, 
tornando-a mais pura, sem contudo deixá-la. Diferentemente dos puritanos, 
alguns grupos chamados de separatistas começaram a formar comunidades 
separadas da Igreja da Inglaterra. 

 
As primeiras manifestações históricas de comunidades organizadas sob o 
regime de governo congregacional surgem entre os separatistas. Em 1561, 
apareceu uma confissão de fé com uma Exortação à Reforma da Igreja, 
defendendo que no governo que Jesus Cristo estabeleceu, com pastores, 
superintendes e diáconos, todos os verdadeiros pastores têm igual poder e 
autoridade, e por isso nenhuma igreja deve exercer qualquer autoridade ou 
governo sobre outras, e ninguém deveria exercer autoridade na Igreja se isso 
não lhe fosse conferido por meio de eleição. Richard Fytz é considerado o 
primeiro pastor de uma igreja desse tipo, entre os anos de 1567 e 1568, na 
cidade de Londres. Por volta de 1570 ele publicou um manifesto intitulado 
"As Verdadeiras Marcas da Igreja de Cristo". 

 
Em 1580, Robert Browne, um clérigo anglicano que tornou-se separatista, 
junto com o leigo Robert Harrison organizaram em Norwich uma 
congregação cujo sistema era congregacionalista. Browne é tido como o 
primeiro teórico do congregacionalismo. 

 
3. Politica Episcopal. Episcopado, também conhecido como Governo 

Episcopal, é uma das formas administrativas da Igreja. 
 

É uma forma de organização hierárquica, com a autoridade máxima local 
exercida por um bispo (episcopos, em grego ou episcopus, em latim). Esta 
estrutura está presente na maioria das Igrejas Católicas, Igrejas Ortodoxas e 
Igrejas Episcopais, inclusive na Igreja da Inglaterra (anglicana). Como 
denominações protestantes podemos citar a Igreja do Evangelho 
Quadrangular, na qual o bispo rege regiões, e a Igreja Metodista. Algumas 
outras igrejas independentes também têm esta estrutura. 
 
Neste sistema os ministros principais da igreja são os bispos. Outros 
ministros são presbíteros e diáconos. Todos estes são mencionados no Novo 
Testamento, embora se creia que, originalmente, fossem sinônimos os 
termos de pastor, bispo e presbítero. O governo é centralizado na figura de 
um bispo dirigente, responsável pelas decisões e destinos da igreja, mas que 
possui um grupo de subalternos, o Colégio Episcopal, responsáveis pela 
gestão do sistema. 

 
Nem mesmo a igreja católica de Roma suportou as suas próprias heresias com 

relação a autoridade do papa, sucessores de Pedro e em 1054 houve o cisma na igreja 
católica. O Cisma do Oriente separou a Igreja Católica em duas: Igreja Católica Apostólica 
Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, a partir do ano 1054, quando os líderes da 
Igreja de Constantinopla e da Igreja de Roma excomungaram-se mutuamente, e tendo 



como um dos motivos as alegações do papa de primazia jurídica e pastoral. O poder do 
papa permaneceu até a reforma, onde o combate a este poder supremo fez surgir, como 
explicado anteriormente, a declaração Sola Scriptura. 

 
Se você reparar na história, a igreja de Cristo está sempre tentando voltar as suas 

raízes enquanto outros estão atrás de título, ofício, fama, riquezas e poder. 
 
 

6 - O termo Sola Scriptura 
 
Algumas pessoas confundem o sentido do termo Sola Scriptura, dizendo que 

somente usar a bíblia como referência e ignorar tudo o que os nossos irmãos do passado 
deixaram de registro e ensino para nós é o correto e o termo se refere exatamente a isso.  

 
Na verdade Sola Scriptura significa dizer que: A base para agente fazer a teologia, 

construir os conceitos e estruturar o pensamento é a escritura. Qualquer teologia ou 
construção de pensamento é válida for a base for bílbicamente coerente. 

 
 

7 - Os pais do movimento apostólico 
 
Edward Irving 
 
No século 18, um brilhante pregador e presbítero chamado Edward Irving, iniciou um 

movimento conhecido como "restauracionista". Ele começou bem, porém ao longo da sua 
vida levantou tantas heresias teológicas que acabou rendendo em sua expulsão do 
presbitério de Londres em 1830. 
 

Ele foi expulso de sua igreja em 26 de abril de 1832 e com 800 membros de sua 
antiga igreja fundou a Catholic Apostolic Church - CAC (Igreja Apostólica Católica).  

 
Entre as suas heresias, ele visava o restabelecimento de apóstolos na igreja e 

alguns dons do Espírito Santo. Porém, por não manifestar estes sinais em sua própria vida, 
Irving acabou perdendo sua influência no movimento e morreu logo depois em 1834. 

 
Tempos depois, a igreja de Irving, chamada de irvingita, continuou com suas idéias e 

mais tarde veio a dar origem a Igreja Nova Apostólica (também referida como Igreja 
Neo-Apostólica), que é uma igreja protestante restauracionista surgida na Alemanha em 
1863 de um cisma dentro da comunidade irvingita sobre a ordenação de novos apóstolos. 
 

Essa igreja adotou o sistema de doze apóstolos, pois eles acreditavam que através 
de uma profecia supostamente dada por Deus ao líder, Jesus voltaria antes que eles 
morressem. Eles pregaram no mundo todo, os doze morreram e Jesus não voltou. 

 



Após este momento diversos cismas aconteceram na igreja e com isso diversas 
outras igrejas apareceram, com pessoas reivindicando o direito de apóstolo, semelhante 
aos doze e Paulo.  

 
Tendo voltado a Londres, pelo fato de não ter recebido nenhum dom, Irving foi 

reconhecido apenas como “anjo” (bispo), sendo assim relegado a um papel eclesiástico 
menor, enquanto Henry Drummond, J. B. Cardale e Taplin foram declarados “apóstolos”. 
Estes mesmos o enviaram para Glasgow (onde morreu), numa decisão de retirá-lo da 
liderança. Já eram 12 apóstolos em 1835. Fez-se uma reforma da liturgia com a assimilação 
de elementos litúrgicos e arquitetônicos das Igrejas Católica Romana e Ortodoxa. O papel 
da profecia foi diminuído a partir de 1868 e cessando, por fim, nas igrejas britânicas. Na 
Holanda e Alemanha, o “ímpeto” do movimento perdurou. Liderados por Thomas Carlyle 
(um dos apóstolos) e outros dissidentes, apóstolos continentais foram escolhidos e o 
movimento se nacionalizou. 

 
Defendiam o ministério quádruplo (Apóstolo, Profeta, Evangelista, Pastor ou 

professor) em vez da visão atual quíntupla, em que pastor e mestre se distinguem. A Igreja 
se dividia em "Doze Tribos", sob responsabilidade de cada um dos apóstolos (e seus 
co-ministros), definidos de acordo com o "caráter espiritual dominante" do país e 
secundariamente pela geografia. O último apóstolo foi Francis Valentine Woodhouse 
(morreu em 1901) e o movimento declinou. 

 
A Igreja Nova Apostólica - INA (New Apostolic Church, fundada em 1863 e separada 

da Igreja Católica Apostólica (não Romana) no Cisma de Hamburgo, pois acreditavam que 
o ministério de apóstolo continuava e não se restringira aos Doze originais da CAC. Mais 
tarde descartaram a hipótese do apostolado se restringir a apenas doze homens). Em 1897, 
Friedrich Krebs foi ordenado seu primeiro Apóstolo Maior. Sua presença vem desde 1879 
na Alemanha e na Holanda desde 1897. O nome atual (INA) só foi aprovado em 1920 e 
conta com um Apóstolo Maior (atualmente Wilhelm Leber), Apóstolos de Distrito e 
Apóstolos. A INA foi chegou ao Brasil em 1928, e em 2002 as regiões Norte e Sul da igreja 
foram reunidas com a denominação de Nova Igreja Apostólica do Brasil, contando com um 
Apóstolo de Distrito (Guillermo Vilor). 

 
Outras ramificações são a Old Apostolic Church (Igreja Apostólica Antiga) e a United 

Apostolic Church (Igreja Apostólica Unida), fundada em Düsseldorf, Alemanha, em 1956, 
devido a discordâncias quanto ao cargo de Apóstolo Maior (Chefe dos Apóstolos) e a uma 
profecia não cumprida. Nove igrejas são missões desta última: na Austrália, África do Sul, 
Alemanha, Holanda, França, Índia, Filipinas e Brasil. São membros da UAC. Atualmente 
liderada por 10 apóstolos. Algumas outras denominações são a Apostolic Church of South 
África, a Apostolic Church of Queensland (Austrália) e Igreja Evangélica Apostólica 
(Brasil). 

 
John Alexander Dowie 
 
John Alexander Dowie (1847-1907), evangelista, exercia o dom de cura, fundou nos 

EUA a Christian Catholic Church (Igreja Cristã Católica), em fevereiro de 1896. Afirmava ser 



Elias e fundou uma comunidade (Zion City , em Chicago, ou Movimento de Zion), segundo 
sua crença do que seria uma "sociedade santa". O movimento declinou por motivos de 
doença de seu líder e problemas financeiros. Seus seguidores fundaram a Christian 
Catholic Church (Igreja Católica Cristã) chama-se Christian Community Church (Igreja 
Comunidade Cristã). Alguns missionários oriundos de Zion foram para a África do Sul e 
iniciaram o que hoje resultam no zionismo, movimento cristão africano. 

 
Joseph Ayodele Babalola 
 
Fundador da Christ Apostolic Church - CAC (Igreja Apostólica de Cristo), conhecida 

popularmente como Aladura, o Apóstolo Joseph Ayodele Babalola (1904-1959), nigeriano, 
de família anglicana, começou a pregar após uma visão, sendo expulso de lá, juntou-se à 
Faith Tabernacle em Lagos em 1930. É o precursor do avivamento promovido na Nigéria 
em Oke-Oye, durante dois meses. Disputas doutrinárias e rivalidades na liderança sobre 
assuntos como o batismo infantil, poligamia (dos cultos tradicionais e no Islamismo), cura 
espiritual versus medicina convencional, levou à divisão do Faith Tabernacle em 1939 na 
igreja fundada por Babalola, a CAC. Reconhecido como profeta com dom de cura, o 
Apóstolo Babalola e a CAC foram alguns dos pioneiros da Igreja Independente Africana. Foi 
detido diversas vezes por sua postura contrária a práticas religiosas tradicionais. 

 
Eusebio Joaquín González 
 
González foi fundador da igreja conhecida como "Igreja do Deus vivo, coluna e 

fundamento da verdade, a luz do mundo". A igreja foi fundada em Guadalajara, México. 
González segue a teologia restauracionista centrada em três líderes : o fundador 
Eusebio-Joaquín González (1896-1964), Samuel Joaquín Flores (1937-2014), e Naasón 
Joaquin García (nascido em 1969). Estes três homens são considerados pela Igreja como 
dia moderno Apóstolos de Jesus Cristo e Servos de Deus . 

 
A Igreja está presente em 50 países e tem entre 1 e 7 milhões de adeptos em todo o 

mundo. 
 

La Luz del Mundo se descreve como a restauração do cristianismo primitivo. A igreja 
não usa cruzes ou imagens em seus cultos e seus membros não observam o Natal ou a 
Semana Santa. Membros do sexo feminino devem seguir um código de vestuário que inclui 
saias longas e coberturas de cabeça durante os serviços religiosos. 
 

Em 1938 González voltou a Monterrey para pregar aos seus antigos companheiros. 
Lá, ele soube que ele tinha sido batizado usando a fórmula trinitária (em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo de Deus) e não no nome de Jesus Cristo, como ele pregou. Seu 
re-batismo em nome de Jesus Cristo, marcou a separação de González do resto da 
comunidade pentecostal. 
 

Em 1942 houve o cisma da igreja onde alguns problemas começaram a vir a tona, 
como enriquecimento em cima dos fiéis, imoralidade sexual contra mulheres mais jovens da 
igreja e luta pelo poder. 



 
González teve uma visão em julho de 1943, onde o re-batismo feito por Lino 

Figueroa foi invalidado e ele foi obrigado a batizar-se invocando o nome de Jesus - denovo. 
 

A igreja foi crescendo, González faleceu em 1964 e seu filho Samuel Joaquín Flores 
deu continuidade ao sonho do pai internacionalizando o ministério. 

 
Mas o que me chama a atenção era o objetivo e o fundamento doutrinário desta 

igreja: 
 
La Luz del Mundo ensina que não havia salvação na Terra entre a morte do último 

Apóstolo ( apóstolo João ) cerca de 96 dC e a convocação de González em 1926. Os 
membros acreditam que a própria Igreja foi fundada por Jesus Cristo cerca de dois mil anos 
atrás e que, após a morte dos apóstolos de Deus, a igreja tornou-se corrupta e se perdeu. A 
Igreja afirma que através de González, se iniciou a restauração da igreja cristã primitiva que 
foi perdida durante a formação da Igreja Católica Romana. A salvação pode ser alcançada 
na Igreja, seguindo os ensinamentos bíblicos de seu líder. 

 
Outra coisa estranha é que seus membros acreditam que González foi chamado por 

Deus para restaurar a Igreja Cristã Primitiva. González foi sucedido por Flores após a sua 
morte, em 1964; Flores por sua vez foi sucedido por García após a sua morte em 2014. La 
Luz del Mundo ensina que é a única igreja cristã verdadeira, fundada por Jesus Cristo, 
porque ela é liderada por García, que é considerado o único e verdadeiro servo de Deus e 
apóstolo de Jesus Cristo nesta época. Os membros acreditam que esta Autoridade 
Apostólica é que lhes permite encontrar a paz, se sentir perto de Deus e alcançar o objetivo 
de estar para sempre com Cristo para reinar com ele por toda a eternidade. 

 
Outras coisas estranhas desta igreja vão desde violar leis fiscais até cometer atos de 

estupro e pedofilia, além de incentivar suicídio em massa. No dia 14 de agosto de 2012, 
mais de 330 mil fiéis (de 43 países diferentes) se reuniram para celebrar a Santa Ceia, 
todos vestidos de branco, se reuniram do lado de fora de uma pirâmide branca monstruosa 
para beber vinho, comer um pouco de pão, orar e, em seguida, chorar freneticamente. 

 
Movimento Chuva Serôdia ou Latter Rain 
 
William Branham, um dos maiores hereges (já falecido) dos Estados Unidos, o qual 

tem dado espaço à criação de mil e uma igrejas carismáticas, as quais pertencem ao 
famigerado movimento Latter Rain, igrejas que encaminham multidões ao erro doutrinário e, 
portanto, à perdição. 

 
Branham foi um “curador pela fé” e mentor de muitos líderes pentecostais da 

atualidade. Vamos contar a história da denominação que ele criou:  
 
Após a II Guerra Mundial (1945), um reavivamento de cura explodiu na América do 

Norte e no mundo. O iniciador desse "reavivamento de curandeirismo" foi William Branham. 
Ele se considerava um profeta enviado por Deus "à última era da Igreja" e dizia ter recebido 



sete visões com referência aos últimos tempos (todo fundador de seita herética afirma ter 
recebido visões, a fim de defender o "direito" de ultrapassar a doutrina bíblica).  

 
O ensino do Latter Rain de Branham foi o fundamento da criação do 

neo-montanismo, um movimento ostensivo, que invadiu a Igreja, no início de 1947, na 
Sharon Bible School, em North Battleford, Canadá. 

 
Branham ensinava que os dons do Espírito Santo poderiam ser transmitidos pela 

imposição de mãos através do homem que os possuísse.  
 
Ele acreditava em revelações entregues por anjos, sonhos, visões e profecias.  
 
Ele ensinava ostensivamente que Jesus estaria voltando dentro de pouco tempo e 

iria julgar severamente a América.  
 
Embora Branham negasse a Trindade, ensinando que se tratava de uma doutrina de 

demônios entregue pela Igreja Babilônia, a mãe das prostituições, ele era reverenciado 
como um profeta verdadeiro por quase todos os principais ministros pentecostais e 
carismáticos (mesmo pelos trinitarianos). 

  
Ele acreditava em numerologia, dizendo que Deus havia criado a Grande Pirâmide 

e, mesmo assim, continuou sendo respeitado. Muitas de suas profecias com relação ao 
futuro nunca se realizaram, mas, mesmo assim, ele continuou sendo acreditado como um 
verdadeiro profeta de Deus. 

 
Branham era um modalista negava a Trindade e acreditava exatamente no que o a 

maioria das igrejas neopentecostais acredita hoje em dia. 
 
Branham dizia que o pecado de Eva envolvera relações sexuais com a serpente, do 

que resultou a gama de pecadores, e que a "semente de Deus" é constituída dos seus 
seguidores, conhecidos como "A Noiva" ou "Nova Geração". 

 
Branham garantia que um anjo falou-lhe dizendo: "Não tema. Fui enviado da 

presença do Deus todo Poderoso para lhe dizer que sua vida particular e seus caminhos 
não compreendidos têm acontecido para indicar que Deus lhe enviou um dom divino de 
cura ao Seu povo do mundo. Se você for sincero e levar as pessoas a acreditarem em você, 
nada resistirá ao poder de sua oração, nem mesmo o câncer”. 

 
Branham profetizou que "Em 1977, todas as denominações seriam consumidas pelo 

Concílio Mundial de Igrejas, sob o controle a Igreja Católica Romana, que o Arrebatamento 
aconteceria brevemente e que o mundo seria logo destruído". 

  
Ele disse também: "Eis o que realmente aconteceu no Jardim do Éden. A Palavra diz 

que Eva foi ludibriada pela serpente. De fato, ela foi seduzida. A serpente estava tão perto 
de se tornar humana que a semente dela pôde se misturar com a semente da mulher e ela 
concebeu".  



 
Ele disse: "Sou apenas um irmão de vocês, pela graça de Deus ... Mas quando o 

Anjo do Senhor se movimenta ... então eu sou a voz de Deus para vocês. Nada falo de mim 
mesmo, senão o que ele me aponta". 

  
Quando Branham batizava 130 convertidos no Rio Ohio, conta-se que "uma luz 

celestial, como uma estrela de fogo, apareceu sobre ele, exatamente quando ele estava 
batizando a 17ª pessoa ... E uma voz falou de dentro da luz, dizendo: 'Do mesmo modo 
como João Batista foi enviado como o precursor da primeira vinda do Senhor, você foi 
enviado como precursor da segunda vinda'. 

  
Com o tempo, Branham se limitou ao seu pequeno círculo, onde tinha seguidores 

que sinceramente o adoravam. E agora, em lugar de sua prévia falta de vontade de falar 
sobre itens divisores ou contenciosos de menor importância, ele, gradualmente, começava 
a enfatizar suas idéias mais e mais nas pregações. E aos poucos seus ensinos foram 
tornando-se mais e mais alarmantes e extremistas. 

 
Branham pregava que a Palavra de Deus fora entregue de três maneiras: pelo 

zodíaco, pelas pirâmides do Egito e pela Escritura [Judaica]. 
 
Rony Chaves 
 
Ronald (Rony) Chaves Monge (1954) – Apóstolo da Costa Rica, e um dos apóstolos 

membros da ICA (Igreja Cristã Apostólica). É pai espiritual de vários apóstolos brasileiros. 
 
Em 5 de agosto de 2001, deu início oficial à Nova Reforma Apostólica no Brasil 

ungindo os quatro primeiros apóstolos (Arles Marques, Valnice Milhomens, Jesher Cardoso 
e Mike Shea).  

 
É filho ministerial do Dr. Morris Cerullo e faz parte da Equipe Mundial de Mestres do 

ministério de Cerullo desde 1993. Coordenou a equipe internacional de intercessores que 
subiu o Monte Everest, em 1997, na "Operação Castelo de Gelo", para fazer guerra 
espiritual à Rainha do Céu pela Janela 10/40. Juntamente com Eduardo Villalobos, são os 
primeiros costarriquenhos a subirem ao topo do Everest. 

 
Nos últimos dias de 2012, com uma equipe de apóstolos e profetas internacionais e 

brasileiros, realizou o Ativa Brasil, que percorreu o Brasil, realizando atos proféticos, 
ministrando às lideranças e intercedendo pela Igreja Brasileira. 

 
Um dos mais importantes profetas da NRA, Rony lança todos os anos uma Guia 

Profética. Eu consegui achar apenas alguns destes guias, pois muitos dos links estão 
quebrados e os sites não possuem mais os arquivos com os guias: 
 

2008 - Será chamado do ano de Revelação de Deus 
2009 - Ano da ativação profética 
2010 - O Evangelismo Profético será levantado com muita força 



2011 - Ano de Prosperidade pela Palavra - Ensinos arcaicos sobre este tema que 
deixaram uma Igreja pobre e escravizada a dívidas chega a seu final 

2012 - Se inicia um Novo Ciclo de sete anos que trarão o incrementar da 
manifestação do Poder Apostólico na Igreja, bem como, aos Ministros Apostólicos em meio 
às nações. 

2013 - Ano de grandes recompensas do Senhor 
2014 - O ano da Família 
2015 - Será conhecido como "O Ano da Adoração ao Senhor" - acontecendo 

evangelismos em massa 
2016 - O novo Ano Jubileu 2016, nos anuncia  tempos de unção ilimitada para fazer 

com que as trevas retrocedam e nos fazer conquistar novas e grandes batalhas. 
 
Você pode pesquisar na internet por "guia profética XXXX" e você encontra o guia 

na íntegra. 
 
Você pode perceber que esses apóstolos seguem um padrão desde a antiguidade. 

Não é difícil você achar artigos, vídeos e pessoas falando que nada das guias proféticas se 
cumpriram. O Rony Chaves tem um histórico de falsas profecias exorbitantes. Por exemplo, 
em 2014 seria o ano da família onde tudo mudaria, porém o que aconteceu foi o contrário, 
muitos Países legalizaram o aborto, outros legalizaram o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo, foi o ano de maior persiguição a família cristã em vários países, vários 
projetos de leis em vários países estão em votação contrariando os princípios da família 
Cristã. 

 
Se ele diz que é profético, é uma mensagem de Deus e como sendo Deus falando, 

deveria se cumprir na íntegra. Quem errou, o profeta ou Deus? 
 
O pior é que nessas igrejas estão as multidões que sabem de tudo isso, mas 

continuam acreditando e se frustrando. Quando você vai questioná-los, ainda te dizem que 
o crescimento é de Deus, que isso significa "resultado", que é o poder de Deus agindo. 
Evangelho é mudança de vida, não há mudança nessas igrejas, a não ser mudanças para 
imitar o mundo. 

 
Valnice Milhomens 
 
Nos anos 90 Valnice Milhomens ficou muito conhecida no meio evangélico por 

ministrar mensagens enfáticas e pormenorizadas, em congressos e seminários 
escatólogicos. Suas mensagens levaram muita gente a crer que realmente o fim do mundo 
estava próximo. 

 
Valnice Milhomens então Profetizou a volta de Jesus em 1991, num programa de 

televisão, a declarou que a volta de Cristo se daria em um sábado de 2007. 
 
Valnice primeiro diz que o sábado (shabbath) é o verdadeiro Dia do Senhor e que 

portanto Jesus voltaria em uma noite de sábado. A seguir, ela diz que Satanás teve dois mil 



anos, Israel também teve dois mil, e portanto a Igreja Cristã não teria mais que dois mil, 
assim a volta de Cristo seria após o ano 2000 exatamente em 2007. 

 
Márcio Roberto Vieira Valadão 
 
Apóstolo da Igreja Batista da Lagoinha, sediada em Belo Horizonte/MG.  
 
Fundada em 1957, Márcio pastoreia a IBL desde 1972. Ungido Apóstolo junto com 

Renê Terra Nova, em 16 de novembro de 2001, na I Conferência Profética, em sua igreja, 
pelos apóstolos Cindy Jacobs, Mike Shea, Valnice Milhomens e Harold Caballeros.  

 
Ele e sua esposa já foram da Equipe Nacional G12 de César Castellanos. Apesar de 

ter sido reconhecido apóstolo, Márcio não usa o título, continua sendo chamado de Pastor.  
 
Escritor, presidente da Rede Super de Televisão, um dos membros do Conselho 

Apostólico Brasileiro.  
 
Neuza Itioka 
 
Apóstola do Ministério Ágape Reconciliação, voltado à Batalha Espiritual, Cura 

Interior e Libertação, sediado em São Paulo/SP. Ex-secretária geral da Aliança Bíblica 
Universitária (ABU), estudou no Seminário Teológico Fuller, sendo aluna de C. Peter 
Wagner, e foi missionária da Sepal. 

 
Escritora, faz parte do Conselho Apostólico Brasileiro, uma das diretoras da Rede 

Apostólica de Ministérios Cristãos e presidente do Projeto Transformação Brasil. Pertence à 
Glory of Zion International sob o comando do Ap. Chuck Pierce, e é membra da Global 
Spheres (que reúne ministros alinhados a Chuck e aos Drs. Wagner). Ordenada ao 
ministério apostólico em agosto de 2002 pelo Dr. Rony Chaves. Itioka começou a se 
envolver na Batalha Espiritual em 1973 quando um estudante na ABU passou por uma 
libertação. 

 
Em 2002, recebeu de Rony Chaves, a direção de ungir o Brasil em uma semana. Em 

dezembro, na Conferência Profética em Goiânia, 10 mil pessoas receberam este convite. A 
apóstola conta que um avião percorreu toda a fronteira brasileira aspergindo óleo do céu 
para as cidades. 

 
Renê Terra Nova 
 
Rêne é lider da igreja Ministério Internacional da Restauração. É uma igreja 

restauracionista de base neopentecostal liderada por Renê Terra Nova e Ana Marita Terra 
Nova. 

 
Sua sede está localizada no bairro de Santo Agostinho, em Manaus. 
 



É uma igreja apostólica, pois, acredita na atualidade do ministério do apóstolo, 
sendo que seus principais líderes são conhecidos como apóstolos. Também é uma igreja 
em células, iniciada nos Grupos Familiares, tendo tido contato com o G12 de César 
Castellanos e com a Igreja Batista da Lagoinha (igreja de Renovação Espiritual; hoje seu 
modelo celular é chamado M12. tem sido a principal referência de Igreja na Visão Celular no 
Modelo dos 12 (M12) no Brasil e internacionalmente. 

 
O MIR propaga a visão em células, como um retorno ao cristianismo primitivo. 

Ensina aos fiéis em Cristo a necessidade de ter Jerusalém como verdadeiramente é, 
disponibilizando uma Torre de oração com funcionamento 24 horas na Matriz Ponta Negra 
em Manaus. 

 
A Cidade do Grande Rei: "Orai pela paz de Jerusalém". Ensina que fé e fidelidade 

andam juntas. A doutrina é baseado em Princípios Bíblicos (de ambos os Testamentos 
revelados). Diz que "pobreza, miséria e ruína são estigmas do passado e a prosperidade é 
um direito de cada filho de Deus". Comemoram e divulgam as festas bíblicas/judaicas 
(algumas citadas nos Evangelhos, das quais Jesus participou), como: 

 
● Festa dos Tabernáculos (Festa Sukôt, Festa das Cabanas) 
● Páscoa 
● Pentecostes 
● Yom Kippur 
● Purim 
● Chanucá 

 
A nação de Israel, representada por Malcolm Hedding, Diretor da ICEJ, reconheceu 

o Apóstolo Renê como um grande aliado da Terra Santa. "É uma grande alegria reconhecer 
que você recebeu das mãos de Deus as nações da terra e as tem conduzido a Sião. Deus o 
enviará ainda mais longe, e você saberá que ele o chamou para ser Patriarca". 

 
Em um de seus discursos lembrou o Ap. Renê Terra Nova, que o líder deve 

preservar a identidade do seu líder. Ele nunca deve questionar a identidade de seu mentor, 
a identidade de sua liderança. No dia em que João Batista fez isso, perdeu a cabeça. Ele 
que havia preparado o caminho de Jesus, que era primo de Jesus, mas que perdeu o 
legado da identidade de Jesus, quando entrou na rota da suspeita da identidade de seu 
líder. “Herodes questionou a identidade de Jesus e foi comido por bichos. João Batista 
questionou a identidade de seu líder Jesus e por isso perdeu a cabeça. Todo aquele que 
duvida da identidade do líder perde a legitimidade e o legado da liderança de Jesus”, disse 
o Apóstolo.  

 
Como disse um dos combatentes a essas heresias, "Que bela exejegue". 
 
Esse tal apóstolo tem tantas heresias que deveríamos escrever um livro sobre todas 

elas reunidos em um só lugar. Mas vou citar algumas: 
 



● Terra Nova, com seus 12 decretos, mudou literalmente o verdadeiro sentido 
das Escrituras. Como falso profeta, ele chegou ao absurdo em dizer que o 
ano aceitável do Senhor, bem como todo aquele que ele se relaciona com 
Cristo debaixo da sua cobertura será abençoado em 2011. 

● DNA da honra de Deus 
● Doutrina das Primíssias 
● Além de ser ungido a apóstolo, se auto intitulou a "pai-póstolo", ou seja, o pai 

de todos os apóstolos. Se você voltar na história, já citada, verá que o papa 
representava a mesma coisa 

● Há pouco, soube que em um dos seus cultos, Terra Nova fez com que a 
igreja marchasse e repetisse intermitentemente: doze, doze, doze. Não 
satisfeito, ele emitiu outra ordem para os seus liderados que dizia: Declarem 
todos: Eu sou apostólicos, eu sou apostólico.  

● Também tem o título de patriarca, ou seja, pai de nações 
● O apóstolo Renê Terra Nova publicou uma imagem de sua mãe, Guiomar 

Terra Nova, em seu perfil no Instagram anunciando que ela seria 
"reconhecida apóstola matriarca", por ser "a mulher do útero profético 
apostólico" 

 
Chega, essas heresias chegam a dar enjôo. 

 
César Castellanos 

 
César Castellanos Domínguez é um ministro evangélico colombiano, fundador da 

Missão Carismática Internacional. Casado com Claudia Castellanos, pastora e senadora da 
Colômbia. Fundou o movimento conhecido como G12. 
 

Influenciados por David (Paul) Yonggi Cho, abriram a sua igreja baseado no modelo 
de grupos familiares de Cho. Buscando um modelo mais eficaz para crescimento, em 
fevereiro de 1983, César recebeu, segundo suas próprias palavras, uma profecia de 45 
minutos: "Sonha, porque os sonhos são a linguagem do meu Espírito. A Igreja que tu 
pastoreias será tão numerosa como as estrelas do céu ou como a areia do mar, que, de 
tanta gente, não se poderá contar". Foi desse sonho que nasceu a visão do governo dos 12, 
o G12. 
 

Foi ao Brasil em 1999, para a convenção Avivamento Celular, levado por Valnice 
Milhomens, que faz parte da sua equipe de 12 no Brasil, para divulgar a Visão Celular para 
lideranças evangélicas de todo o país. 
 

O modelo G12 foi patenteado, e isso levou a cisão ao qual o Renê Terra Nova saiu e 
fundou o M12. Todos que querem usar o nome G12, precisavam obviamente pagar os 
royalties. Porque você acha que as igrejas zumbis que seguem este modelo mudaram para 
M12, MDA, Grupo dos 12 e etc? A "visão que Deus deu" é patenteada para um grupo 
apenas? 

 
Cindy Jacobs  



 
 
Cindy Jacobs (1951) – Apóstola e Profetisa, membra do Conselho Executivo da ICA.  
 
Segunda mais importante mulher da Nova Reforma Apostólica, atrás apenas de 

Doris Wagner.  
Casada com Mike Jacobs (também da ICA) são os fundadores e líderes do Generals 

International (anteriormente Generals of Intercession), um ministério internacional de 
intercessão e guerra espiritual. 

 
Sob sua direção, em janeiro de 1997, foi criada a United States Spiritual Warfare 

Network (USSWN, Rede de Batalha Espiritual dos Estados Unidos); em 2000 Wagner 
mudou o nome para United States Strategic Prayer Network (Rede de Oração Estratégica 
dos Estados Unidos), e em 2006 se tornou a USGAPN (United States Global Apostolic 
Prayer Network).  
 

Escritora, conselheira internacional da Aglow International; junto com C. Peter 
Wagner, iniciaram o Conselho Apostólico de Anciões Proféticos (Apostolic Council of 
Prophetic Elders, ACPE) em 1999, que os dois lideram, sendo que Cindy era a escriba 
profeta, até se tornar a Apóstola do ACPE; Mike também faz parte do ACPE. Ambos são 
professores no Wagner Leadership Institute de Pasadena. Dra. Cindy é a fundadora da 
Reformation Prayer Network e da Deborah Company. Membra da Eagles Vision Apostolic 
Team.  

 
Cindy foi a primeira pessoa a profetizar sobre Peter Wagner a unção apostólica. Já 

esteve algumas vezes no Brasil, e foi uma dos Apóstolos que consagraram o Apóstolo Terra 
Nova em novembro de 2001. 

 
A Ana Paula Valdão publicou um vídeo em que ela "profetiza" dizendo: 
 
Assim diz o Senhor: “estou dando ao Brasil uma segunda chance”. [...] “Eu vou 

transformar o Brasil, mas vocês precisam transformá-lo através dos seus joelhos primeiro”. 
[...] “Comecem a clamar dia e noite. Eu edificarei a casa de oração para todas as nações a 
partir do Brasil”. [...] “Nos campos das universidades, eu começarei; nas escolas, eu 
começarei; nas casas do governo, eu começarei”. [...] “É o meu desejo abater o principado 
da corrupção e o principado da miséria”. [...] “Estou preparando uma geração pioneira”. 

 
Das duas uma, ou ninguém tem orado pelo Brasil ou foi uma profetada. 
 
Ela também falou que seria da Igreja Batista da Lagoinha que viria o futuro 

presidente do Brasil. 
 
“Tem um presidente vindo desta igreja”, disse a americana que estava sendo 

interpretada pelo pastor André Valadão que se emocionou com a profecia. 
 



“Você pode crer nessa Palavra. Você pode orar por essa Palavra. Amém? Deus 
usará vocês para a transformação dessa nação”, disse ela, que complementou dizendo que 
Deus usaria a Igreja Batista da Lagoinha para “erradicar a pobreza”. 

 
Quando eu olho para as fotos do evento em que o Terra Nova, Cindy Jacobs e 

demais apóstolos estavam juntos, me dá ainda mais vontade de vomitar. Link: 
http://www.genizahvirtual.com/2011/05/genizah-penetra-no-12-congresso-de.html. Pessoas 
vestidas de querubin, serafin ou sei lá o que, com a famosa espada da unção, pelo amor de 
Deus. 

 
Abe Huber 
 
Hierarquicamente Abe foi "ungido" a apóstolo por Rony Chaves, já citado 

anteriormente. 
 
Abe Huber foi o "grande arquiteto" do M.D.A.. Conhece a expressão "nada se cria, 

tudo se copia"? Foi isso o que ele fez. Olha o que ele diz em sua apostila do M.D.A.: 
 
Todas as maiores igrejas locais do mundo já estão neste novo paradigma promovido 

pela Segunda Reforma, todas são Igrejas em células. Existem, porém, diversos modelos de 
Igrejas em Células. O modelo 5x5 é usado pelo Pr. Davi Yonggi Cho [...]. Este modelo 
organiza cada 5 grupos debaixo de um supervisor e assim por diante. Talvez, mais que 
qualquer outro homem, Deus tem usado o Pr. David Yonggi Cho para motivar muitas e 
muitas igrejas, para entrarem na visão de células. [...] Ultimamente muitas igrejas estão 
implantando um modelo que se chama “G12” (Grupo de discipulado de 12 pessoas) que 
tem tido um sucesso impressionante na igreja evangélica “missão carismática internacional” 
de Bogotá, Colômbia. A visão é de que todos sejam líderes, e uma das vantagens deste 
modelo é que o discipulado tem vínculos mais duradouros (HUBER, 2012) 

 
Ele não pegou o que era bom e jogou o resto fora, ele copiou o modelo e diz isso 

abertamente. 
 
E em sua apostila, ele ainda diz: 
 
Um modelo ainda mais recente que tem surgido é o A.D.M. (Apostolio Discipleship 

Model), que em português é o M.D.A. (Modelo de Discipulado Apostólico). Este modelo 
prioriza o discipulado um a um e também procura aproveitar as vantagens dos outros 
modelos. (HUBER, 2012) 

 
Aqui está o diferencial do método e o segredo ao mesmo tempo. O próprio Abe diz 

que a diferença do M.D.A. é a priorização do discipulado um a um e o melhor dos outros 
métodos (Opus Dei e também o G12 de César Castellanos). Perceba que o foco do M.D.A. 
é que todos sejam líderes (uma forma atraente de chamar as pessoas, para que elas queira 
fazer parte de algo). Muito semelhante as empresas de marketing multinível. Sempre com 
palavras que "encham" os olhos das pessoas. É o politicamente ou religiosamente correto. 
É a mudança da palavra “funcionário” para “colaborador”, de “empregada” para “secretária 

http://www.genizahvirtual.com/2011/05/genizah-penetra-no-12-congresso-de.html


do lar”, de “mantenedor” para “patrocinador”, enfim, neste modelo não é diferente. Líder 
aqui não tem nada haver com a liderança bíblica de fazer discípulos, mas é o que encaixa 
perfeitamente nos moldes da igreja e é o que é religiosamente e atrativamente correto.  

 
Vamos perceber ainda mais a semelhança com as empresas piramidais, quando 

“sacamos” que em todo M.D.A., ou em toda empresa de marketing multinível, tem-se frases 
de efeito. O Pr. Abe, sempre usa "isso é só o começo". Ou no encontro "O encontro foi: 
tremendo!" Ou em términos de pregações "Que palavra". Tudo isso são estratégias. Sempre 
com a ideia de vem algo melhor, e pela curiosidade humana as pessoas ficam esperando. 
Nos encontros também, a cada ministração, sempre é enfatizado que "só está começando".  

 
O que também nos chama atenção, além da falta de conteúdo teológico para os que 

já estão engajados neste processo, é que todos os fundadores destes modelos possuem a 
mesma conversa de que tais métodos vieram por revelação divina. Josemaría Escrivá 
(padre católico - fundador do Opus Dei) afirmou isso, assim como Castellanos que diz ter 
recebido uma revelação que levou cerca de 45 minutos. Algo que está registrado em seu 
livro: "Sonha, porque os sonhos são a linguagem do meu Espírito. A igreja que tu pastoreias 
será tão numerosa como as estrelas do céu ou como a areia do mar, que, de tanta gente, 
não poderá contar" (CASTELLANOS, 1999). 

 
Abe Huber não é diferente, também afirma em seu vídeo que recebera uma 

revelação divina. É estranho que muitos homens apareceram com uma nova visão ou uma 
nova forma de culto, todos precisaram legitimar suas mentiras com sonhos ou revelações.  

 
É engraçado observar que as cores do logotipo do M.D.A., são os mesmos do 

movimento Opus Dei do padre católico, que veio bem antes do M.D.A., mas o sistema era 
exatamente o mesmo. Veja a imagem: 

 

 
 
Será que é difícil entrar na cabeça das pessoas que basta você ir na raíz do 

movimento para entender o que está por tráz de tudo ou quem está por tráz de tudo? 



 
Como se essas besteiras todas fossem poucas para uma pessoa só, o peso 

aumenta quando o Abe em sua apostila, no capítulo 7 diz assim: 
 
Além destes materiais, é provável que o Espírito Santo lhe dirija a estudar um livro 

da Bíblia com seu discípulo. As vezes você se sente direcionado por Deus para estudar um 
bom (ele disse bom) livro evangélico. Livros do Pastor David Yonggi Cho, Kenneth Hagin, 
Watchman Nee, Benny Hinn e outros autores de confiança. (HUBER, 2012) 

 
Vamos ver quem é quem: 

● Kenneth Hagin: Chamado de “papai” pelos adeptos da confissão positiva é 
alguém que diz possuir mais poderes do que Jesus para expulsar demônios 
(ROMEIRO, 1993, p. 31) e que Jesus ao morrer assumiu a natureza de 
satanás. 

● Benny Hinn: Alguém que levou os membros da igreja a dizerem "Eu sou um 
deus-homem", que disse que o Espírito Santo falou a ele que o plano original 
de Deus era que as mulheres dessem a luz pelos lados, e quando 
pressionado, admitiu que havia tirado esta besteira da Bíblia de referência 
anotada Dake, um mentiroso que dizia ter sido curado de gagueira, quando 
nunca havia sido gago, também falou que Adão foi o primeiro super-homem, 
pois ele voava para o espaço e podia mergulhar sem perder o folego e que 
Eva fazia tudo isso também; Este mesmo homem disse, segundo o Jornal 
Mensageiro da Paz em 1992, que existem nove deuses na Trindade.  

 
Estes são os referenciais de Abe Huber? Que Deus tenha misericórdia dos leitores 
destas aberrações. Para você entender melhor isso lhe convido a conhecer o 
trabalho do Dr. Paulo Romeiro “Super Crentes”, um livro prefaciado pelo Dr. Russell 
Shedd e que embasa este paragrafo. 
 
Em qualquer sistema piramidal, ou no Opus Dei de Josemaría, ou nos sistemas G12 
de Cesar Castellanos ou no sistema M12 de Renê Terra Nova, tudo precisa 
acontecer ou existir exatamente como está na apostila elaborada por Abe Huber. E 
fica a pergunta, aonde entra a bíblia nisto tudo? 
 
O Abe também escreveu sobre a forma manipulada do convertido que vai a célula 
até o momento do encontro, e sobre isso disse: 
 
Em menos de 24 horas após sua decisão, começa o cuidado do novo convertido; [...] 
No decorrer da primeira semana, ele já está na célula e já começa a ser discipulado, 
envolvido no relacionamento um a um; já está vindo para a reunião; já está sendo 
preparado para o final de semana que chamamos O Encontro com Deus, nos 
moldes da visão do MDA. (HUBER, 2012, p. 74). 
 
Este encontro do M.D.A. é caracterizado pelo alto grau de espiritismo, mistura de 
psicologia, psicanalise e terapia de vida passada (espiritismo), técnicas 
psicoterápicas, budismo, seixo-no-ie, técnica de marketing e de auto-sugestão.  



 
Quando se entra é proibido a comunicação entre os presentes e também não se 
pode falar o que aconteceu lá dentro. Você consegue enxergar algo de Deus em 
algo tão obscuro?  

 
 

Charles Peter Wagner 
 
Charles Peter Wagner (1930) é um teólogo estado-unidense, nascido de uma família 

anglicana. Foi ele que criou o termo "Terceira Onda" para se referir às igrejas 
neopentecostais. 

 
Durante os anos de 1956 até 1971, ele e sua esposa, Doris foram missionários na 

Bolívia. Após isso, ele se tornou professor de Crescimento da Igreja no Seminário Teológico 
Fuller, influenciado por Donald McGravan. Também lecionou os cursos sobre dons 
espirituais e o conhecido curso MC510, chamado "Sinais, Maravilhas e Crescimento da 
Igreja", em 1982 junto com John Wimber, da Igreja Videira. 

 
Após isso, começou a se identificar cada vez mais com os pentecostais, apesar de 

ter afirmado não ser pentecostal. Pregou novas doutrinas como batalha espiritual, outros 
conceitos sobre demônios, quebra de maldições, ministério de libertação, mapeamento 
espiritual. É também um dos principais defensores dos apóstolos modernos nas Igrejas 
Apostólicas (ele mesmo se auto-proclamou "apóstolo"): a chamada Nova Reforma 
Apostólica. 

 
Os ensinos dele são áreas polêmicas, que não são aceitas por muitos teólogos e 

líderes evangélicos. 
 
Em seu livro "This changes everything", ele descreve suas mudanças relacionadas 

ao que acreditava e relacionadas ao seu ministério: 
 

● Era calvinista e virou arminiano 
● Acreditava na soberania de Deus, agora acredita no teísmo aberto, aonde 

Deus não conhece o futuro 
● Seu culto era tradicional, agora é contemporâneo 
● Acreditava no governo de presbíteros e pastores, hoje acredita no movimento 

apostólico 
 
C. Peter Wagner talvez seja o principal de todos, pois ele é o pai destes movimentos 

e de todas as heresias que vieram com o movimento Neopentecostal e da Nova Reforma 
Apostólica, por isso vamos estudar sobre ele como o último da lista, pois todos os outros já 
citados descendem deste. 

 
Para você entender como as coisas estão interligadas preste atenção nestes fatos e 

verá que o os nomes lhe serão familiares: 
 



● Ajudou Cindy Jacobs a criar o Conselho Apostólico de Anciões Proféticos), e 
do qual foi o Apóstolo 

● Fundou a Rede Internacional de Guerra Espiritual 
● Na área de transferência de riquezas, é o Apóstolo Presidente do Zion 

Apostolic Council, do The Hamilton Group (THG) e do Apostolic Council for 
Kingdom Wealth (ACKW) 

● Ele e sua esposa, Apóstola Doris Wagner, fundaram a Sociedade 
Internacional de Ministros de Libertação 

● Junto com John Wimber (líder da Vineyard), em 1982, ensinou o curso 
MC510 “Sinais e Maravilhas” 

● Em 1985 Wagner fundou a Sociedade Norte-Americana de Crescimento de 
Igrejas (American Society for Church Growth) 

● Ele cunhou o termo “Terceira Onda” para descrever os evangélicos 
não-carismáticos que creem que o Evangelho deve ser acompanhado de 
sinais e maravilhas 

● Esteve no Brasil em 1994 para o terceiro encontro da Rede de Guerra 
Espiritual no país (de acordo com Ricardo Mariano) e convidado pela 
Comissão Nacional de Evangelização realizada pela Igreja Presbiteriana (de 
acordo com Augustus Nicodemus Lopes) 

 
O Peter Wagner fala coisas absurdas sobre a NRA: 

 
● Irá mudar a face do cristianismo 
● A igreja errou em não levantar novos apóstolos quando os primeiros 

morreram 
● A reforma deveria também ter trazido os apóstolos de volta 
● Esta nova reforma é mais extensa e mais profunda 
● O regime não será mais democrático através de presbíteros e pastores, mas 

teocrático, aonde Deus governará através dos apóstolos 
 
Você pode reparar que todos esses modelos de governo rejeitam e falam mal das 

igrejas pentecostais, desprezam a escola bíblica, trocam a bíblia por apostilas de liderança 
nos estudos, incluem todas as baboseiras neopentecostais (destronar satanás, teologia da 
prosperidade, triunfalismo cristão, cura interior, encontros "tremendos" e etc), diminuem o 
fluxo dos cultos e colocam no lugar as reuniões de células em casa, usam estratégias 
humanas de orações e evangelismos, fazem as famosas alianças, adoram profetizar 
qualquer coisa, praticam o judaísmo e o sincretismo religioso.  

 
Sabe como você conhece a árvore? Pelo fruto que ela dá. Que frutos essas pessoas 

citadas estão dando na Terra? É tanta falsidade, mentiras, enganos, profetadas e heresias, 
que fica impossível engolir um negócio desse. Me mostra na bíblia algum homem ou mulher 
que chegou a realizar quaisquer desses itens  ou participaram de um movimento para fazer 
o que Jesus já tinha dito que eles deveriam fazer? 

 
Sobre o movimento conhecido como "batalha espiritual", com certeza não se refere 

ao termo comum relacionado com as reais batalhas que existem, como o caso de Daniel, na 



bíblia. Porém o movimento defende que existe formas que a bíblia não ensina para tratar 
com o problemas dos "demônios".  

 
Neil Anderson é o ensinador mais popular [do movimento] da "Batalha Espiritual". 

Para Anderson, 85% dos cristãos evangélicos estão controlados por Satanás, em algum 
grau. Anderson descobriu um meio de libertação para os crentes controlados pelos 
demônios, onde ele diz que aparentemente a Bíblia não trata de tal problema. Ele também 
não encontrou [solução] mesmo nas tradições dos grandes santos do passado. De fato, 
ninguém na história da igreja jamais ensinou os métodos desenvolvidos por Anderson. 
Observe sua frase: 

 
Visto este plano não ser baseado nas Escrituras, e visto ser total novidade para a 

igreja, grande precaução é preciso ter. 
 
Se Anderson está correto, então a maior parte dos santos do passado, os quais 

somente tinham a Palavra de Deus para os guiar, foram escravizados para sempre por 
demônios, e o pior, sem se darem conta disso. 

 
Há hoje um grande número de pessoas adeptas dessas novas estratégias, antes 

desconhecidas, e entre eles estão Peter Wagner, Neuza Etioka, Valnice Milhomens, dentre 
outros. Perceba que tudo está interligado. 

 
Infelizmente os que crêem nestas doutrinas, optaram por não fazer da Bíblia a sua 

única regra de fé, antes pelo contrário, seguem a ensinos de demônios, fundamentando sua 
fé em experiências. Isto se percebe nitidamente no mistério de libertação Shekinah, que 
mediante experiências pessoais fornece uma lista de nomes de demônios. Link da lista: 
http://renatovargens.blogspot.com.br/2009/09/o-movimento-de-batalha-espiritual-e-as.html. 

 
Se o nome de Jesus, que está sobre todos os nomes, não for suficiente para libertar 

alguém de uma possessão, nada mais será. Paulo Coutinho. 
 
Esses movimentos após serem inchertados em diversas igrejas trouxeram diversos 

problemas, pois eu particularmente acredito que não passa de uma brincadeira com a igreja 
de Jesus Cristo ao qual tais líderes terão que dar conta. Leia o relato de um rapaz que 
vivenciou a entrada e o estabelecimento deste movimento na igreja que congregava: 

 
Desde que chegou em Vitória da Conquista, o Movimento de Batalha Espiritual não 

ficou sem ter que lidar com a queda de seus líderes. Casos de adultérios e de divórcios tem 
sido uma constante dentro do Movimento. Eu poderia citar aqui, de modo rápido, o nome de 
pelo menos cinco pastores que caíram e tiveram suas famílias destruídas. Essa minha 
lembrança não é acusatória, mas de evidências. 
(http://www.melodiaconquista.com.br/artigos/o-saldo-negativo-do-movimento-de-batalha-esp
iritual) 

 

http://renatovargens.blogspot.com.br/2009/09/o-movimento-de-batalha-espiritual-e-as.html
http://www.melodiaconquista.com.br/artigos/o-saldo-negativo-do-movimento-de-batalha-espiritual
http://www.melodiaconquista.com.br/artigos/o-saldo-negativo-do-movimento-de-batalha-espiritual


O mapeamento espiritual também é um dos artifícios usados por seguidores dessas 
heresias e achei uma página com todos os termos usados detalhadamente: 
http://www.cacp.org.br/batalha-espiritual/. Preste atenção no texto: 

 
Uma certa Magnólia de Campos Araújo, teve uma revelação que foi escrita por 

Mátiko Yamashita 32 (Ministério Batalha Espiritual). Nesta revelação ela entrevista uma 
série de “principados e potestades”. Essa entrevista, segundo ela, foi dada sob juramento. 

O primeiro demônio a ser entrevistado foi Lúcifer. Segundo Magnólia, ele tem a 
aparência de um cabrito preto, vestido de homem, luvas e sapatos, no pescoço aparecem 
os pêlos de cabrito. Tem chifres pequenos e bigodes, cavanhaques pequenos e finos. Este 
disse que são sete príncipes negros, e cada um tem nove subordinados, e cada 
subordinado tem 32 outros subordinados. Desses 32, 9 são ligados diretamente a ele. 

Magnólia perguntou a Lúcifer qual era o príncipe do Brasil. Este, lhe respondeu que 
atualmente está vago, pois Yemanjá (Aparecida) foi destronada no dia 12 de outubro de 
1990. Magnólia perguntou sobre os príncipes de São Paulo e Rio de Janeiro. Lúcifer 
respondeu-lhe que são o príncipe do inconformismo e o “língua de fogo”, respectivamente. 

 
Esses mapeamentos, entrevistas com o diabo e experiências pessoais tem a função 

de destronar o diabo de um lugar ou de alguém. Paulo Romeiro comenta sobre isso com 
muita propriedade: "Ora, não se destrona principados e potestades para depois pregar a 
Palavra de Deus, mas primeiro se prega a Palavra, pois ela, sim, tem o poder para vencer 
as potestades malignas." 

 
Neuza Itioka, em seu livro “A igreja e a Batalha Espiritual”, comenta sobre o assunto: 
"Exercer autoridade sobre os demônios significa, não apenas expulsar demônios das 

pessoas oprimidas, mas, também, exercer autoridade sobre as forças do mal que têm 
domínio e controle sobre os pecados e vícios, tais como materialismo, violência, 
sensualidade, miséria e injustiça social bem como resistir e destronar principados e 
potestades que tem jurisdição sobre áreas geográficas." 

 
Neuza Itioka, em um curso sobre Batalha Espiritual também da uma estratégia de 

oração de guerra: 
"(1) Louvando e entronizando ao Senhor, declarando o seu senhorio; (2) 

confessando os pecados da cidade ou da nação; (3) Pedindo perdão por elas; (4) 
Identificando os demônios e os príncipes; (5) Amordaçando, amarrando, imobilizando e 
destronando; (6) Agradecendo a vitória do Senhor; (7) Pedindo que Jesus Cristo venha 
agir." 

 
Você é um ser inteligente, demônios obviamente existem e temos diversas 

experiências pessoais para contar se fosse o caso, mas diante de tudo isso, essas coisas 
fazem sentido e possuem base bíblica? A última coisa a se fazer no curso, depois de tudo, 
é pedir que Jesus venha agir. 

 
Você está pensando que todo esse "poder" é de graça? A maioria, senão todas as 

redes apóstólicas, possuem uma mensalidade. A de Peter Wagner chegou a custar seis mil 
dólares por casal. Ao se filiar, você tem cobertura espiritual, liberação, avanço financeiro, 

http://www.cacp.org.br/batalha-espiritual/


paternidade de Deus ao seu povo (ninguém vai ao pai senão por um apóstolo) e outros 
benefícios. Que grande estrategista este Peter Wagner, não? 

 
Basta você pesquisar os livros de Terra Nova, Peter Wagner, Cindy Jacobs e você 

verá estas e outras informações e bizarras doutrinas, só cuidado para você que é Cristão de 
verdade, não vomitar tamanha heresia que será encontrada. Eu uso o termo vomitar, pois 
Jesus usou o mesmo termo em Apocalipse, pois as águas eram intragáveis. 

 
Parece que este movimento caminhou nesta direção de forma resumida: 
 

 
 
 
 

8 - Os famosos encontros desses movimentos 
  
Além de todos estes falsos apóstolos e além de todas estas heresias, a grande 

maioria das igrejas que seguem este modelo de governo ou aderiram ao novo movimento, 
implantam também o famoso encontro.  

 
Eu tenho uma apostila do "encontro com Deus". Link: 

http://home.ufam.edu.br/maike/MINISTRA%C3%87%C3%95ES%20DO%20%20ENCONTR
O.doc. 

 
Se você der uma lida vai encontrar algumas das coisas que falamos acima. 

Engraçado, desde de quando eu era jovem e participei de um encontro como este, a roteiro 
é sempre o mesmo. Começa orando, louvando, uma palavra aqui e ali e depois começa a 

http://home.ufam.edu.br/maike/MINISTRA%C3%87%C3%95ES%20DO%20%20ENCONTRO.doc
http://home.ufam.edu.br/maike/MINISTRA%C3%87%C3%95ES%20DO%20%20ENCONTRO.doc


preparação pra tirar demônio e voltar aos problemas do passado. Uma vez que você se 
arrependeu com sinceridade, Jesus já te perdoou com amor. Você não precisa ir em um 
destes encontros para ser perdoado ou ficar livre do pecado. Se você não acreditar nisso, 
você está acreditando em tudo, menos no evangelho e na espiação de Jesus Cristo. Se a 
morte de Jesus na cruz, não é suficientemente capaz de te libertar, curar, guardar e salvar, 
este movimento ou este evento, seráo? 

 
Se você acha pouco, vou deixar o folheto com respostas objetivas para que você 

marque os seus pecados cometidos para que sejam queimados numa suposta cuz de 
madeira ainda no evento. Link: http://g12m12afarsa.blogspot.com.br/. 

 
O que acontece nestes eventos inclui tanto misticismo que ficaria difícil escrever 

sobre todos, e o pior, a origem disso vem justamente de estratégias da igreja católica do 
passado. Concentração de intensas informações, palestras, meditações, orações, reflexões 
individuais e coletivas, reuniões litúrgicas com muitos cânticos "apropriados", horários 
rígidos, monitoramento implacável, momentos de emocionalização, "surpresas" de ordem 
conjugal, declarações "inesperadas" de amor, confissões de pecados, regressões psíquicas, 
"separações" de cônjuges para auto-avaliação, isolamentos sociais (tudo em curtíssimo 
tempo), contribuem para a irracionalização, por um lado, e intensíssima emoção, por outro, 
dando ao participante a sensação de um "antes" ruim, um "durante" angélico, indescritível, e 
um "depois" restaurado, maravilhoso. 

 
Conhece o movimento chamado Opus Dei? A origem do Opus Dei, aconteceu após 

a junção de 13 clérigos, com votos do romanismo: Obediência, castidade e pobreza. Até 
que entre eles um acabou saindo e se casando, restando apenas 12 padres. Estes 
acabaram sendo fieis e submissos ao movimento. Estes 12 acabaram se comparando a 
Cristo e seus 12 apóstolos. O objetivo era recrutar leigos nas mais diferentes esferas sociais 
e trabalhar neles o silêncio. Mas para realmente terem a certeza de que estes leigos, em 
determinado momento, eram fieis seguidores, ao participarem destes retiros, e alguém 
perguntando a eles o que acontecia nestes encontros, eles deveriam responder que não 
havia nenhum segredo(exatamente o que me falavam antes da minha participação no 
encontro na juventude). Na verdade a intenção era exatamente, provocar a curiosidade nas 
pessoas, para que o Opus Deis fosse cada vez mais divulgado.  

 
Todos os acontecimentos dos encontros não passam do uso de psicologia e coisas 

como esta, não há ação do Espírito Santo nestes eventos. 
 

9 - Conclusão 
 

Você pode estar pensando que eu quero ser um revolucionário, um exibido, um 
teologo, dono da verdade ou algo do tipo. Está enganado, pois as igrejas históricas já se 
pronunciaram contra estes movimentos e eu estou apoiando. A Assembléia de Deus, a 
Presbiteriana e a Convenção Batista Brasileira emitiram cartas e papers dizendo que não 
aceitam apóstolos ou o modelo de governo baseado em 12 e coisas semelhantes a estas. 
 

http://g12m12afarsa.blogspot.com.br/


Tenho a plena convicção pela leitura das Escrituras que isso é uma doutrina de 
demônios ao qual encaixo no texto em que Paulo alerta sobre tais coisas a Timóteo (1 Tm 
4:1). Além disso conto com experiência própria, estudos e vídeos, pelas cartas dos pais da 
igreja, pelos reformados, pelos heróis da fé, e me certifico de que nenhum deles tentou 
fazer qualquer coisa semelhante a estas, antes dedicavam suas vidas a missões, orações 
profundas (longas horas de oração), jejum e estudo da palavra e conquistaram bilhões de 
almas. Sola Scriptura - a palavra de Deus é a autoridade, ela é a revelação suficiente da 
vontade de Deus, desde a criação até o fim. 

 
Alguns ainda tem a audácia de se defender dizendo que na bíblia existia o 

discipulado um-a-um e a ida aos lares para cultuar a Deus. E isso é verdade. Se a bíblia já 
diz que você tem que fazer, então porque você precisa fazer parte de um movimento? O 
movimento é maior que a palavra? Para de procurar subterfúgios para a real razão de você 
querer se encaixar na nova doutrina, que é: 

 
● Igreja cheia 
● Dinheiro no bolso 
● Não pagar preço 
● Viajar sempre 
● Não absorve os problemas das suas ovelhas, antes os líderes o fazem, já 

que eles possuem o dom de um pastor (?) 
● Não se prega contra pecado para não esvaziar a igreja 

 
Diz-se sobre Carlos Finney, que 85% dos convertidos não se desviavam após a 

conversão em suas pregações. Enquanto que com os outros pastores da época, 75% se 
desviavam após a conversão. O que mantéve a igreja com milhares de membros na época 
de Finney não foram estratégias extra-bíblicas, foi a intença oração pelas almas 
convertidas, pelas que iam se converter e pelas que não tinham esperança de se converter. 
Uma pregação expositiva contra o pecado, fazia com que o culto racional a Deus 
funcionasse, e todos tinham consciência de que precisavam do perdão de Deus. Não existia 
culto do oba-oba. Eu quero ver a sua igreja cheia sim, mas igual a esta, cheia de pessoas 
comprometidas e verdadeiramente convertidas, curadas e libertas. 

 
Se a preocupação de Jesus fosse com as multidões, em João 6 ele teria corrido 

atrás dos discípulos que o abandonaram, antes, perguntou para os doze que restaram: e 
vocês não irão também? E Pedro respondeu: para onde iremos nós se só Tú tens as 
palavras de vida eterna. 

 
As igrejas que ainda não fazem, precisam tratar de voltar ao evangelho genuíno. 

Pregando céu e inferno, santidade e pecado. Para que o povo naquele grande dia não fique 
para trás. 

 
Não desejo mal, declínio, destruição a nenhum dos pastores, bispos, presbíteros ou 

seja lá qual for o título do líder da igreja, desejo que sua igreja esteja repleta de membros, 
porém sem a enganação desses movimentos, mas fazendo como sempre foi feito, 
pregando o real e verdadeiro evangelho, sem enfeites. 



 
Eu sou um presbítero, e posso apenas aconselhar. Meu conselho é: largue hoje 

isso, ore a Deus e peça perdão, volte ao evangelho - pois naquele grande dia, você dará 
conta daquilo que fez com a igreja de Cristo. 
 
10 - Referências 
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9 - Bíblias de estudo (SBB, JFA e NTLH)  


