A UNIDADE ECUMÊNICA É A UNIDADE A CRISTO E AO SEU PAI E SEU ÚNICO DEUS?

A unidade entre o povo de Deus é o grande desejo dEle e do Seu divino Filho, Jesus, o Cristo, o Messias.
No evangelho de João, capítulo 17, na Oração Sacerdotal de Cristo, versos 11, 21, 22, encontramos
verdadeiras gemas do evangelho do Senhor Jesus, no sentido que todos sejamos um, como Ele e Seu Deus e
Pai são um. Um, em natureza, caráter, propósitos.
João 17, “...para que sejam um, assim como nós”. (verso 11); “Para que todos sejam um, como tu ó Pai o és
em mim, e eu em ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste”, verso
21; “E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um”. Verso 17
Esse é o desejo de Cristo e de Seu Deus e Pai. Interessante que em nenhum momento, Cristo fala de um
desejo tal partilhado por 3 pessoas da divindade, senão entre Deus e Jesus, Seu divino Filho. Não seria isso,
mais um marco decisivo, uma evidência forte a favor do Unitarismo bíblico?
O mesmo João, o discípulo amado, o que mais assimilava as gemas preciosas do conhecimento do Mestre
Jesus, mas tarde, em uma de suas epístolas, escreveu: “O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para
que também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com Seu Filho Jesus Cristo”.
I João 1:3
Seria essa unidade em espírito, com Deus e com Jesus, fundamentada, cimentada, na Sua Santa Lei, o
Decálogo e em tudo quanto o Eterno estabeleceu, na Verdadeira Adoração ao Único Deus, mediante Cristo
Jesus, Nosso Senhor, que está sendo buscada por aqueles que estão se unindo em Ecumenismo?
QUE É ECUMENISMO?
Conforme a Wikipédia, “Ecumenismo é o processo de busca unitário. O termo ecumênico provém da palavra
grega οἰκουμένη (oikouméne), significa mundo habitado. Num sentido mais restrito, emprega-se o termo para
os esforços em favor da unidade entre igrejas cristãs; num sentido lato, pode designar a busca da unidade
entre as religiões”.
“O Dicionário Aurélio define ecumenismo como movimento que visa à unificação das igrejas cristãs
(católica, ortodoxa, luterana, anglicana e protestante). A definição eclesiástica, mais abrangente, diz que é a
aproximação, a cooperação, a busca fraterna da superação das divisões entre as diferentes igrejas cristãs”.
Muito embora pareça tratar-se de uma união em espírito, união para fins espirituais, seria só esse o propósito
da união?

QUAL O FUNDAMENTO DO ECUMENISMO?
No Catecismo da Igreja Católica, item E.3, parágrafos 818 e 1271, que tratam do Ecumenismo, lemos: “o
Batismo é fundamento do ecumenismo: §818 Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de
tais rupturas "e estão imbuídos da fé em Cristo não podem ser arguidos de pecado de separação, e a Igreja
católica os abraça com fraterna reverência e amor... Justificados pela fé recebida no Batismo; estão
incorporados em Cristo, e por isso com razão são honrados com o nome de cristãos e merecidamente
reconhecidos pelos filhos da Igreja católica como irmãos no Senhor". (destaque acrescentado)
§1271 “O Batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, também com os que ainda
não estão em comunhão plena com a Igreja católica: "Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram
validamente batizados acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja católica. (...)
Justificados pela fé no Batismo, são incorporados a Cristo e, por isso, com razão, são honrados com o nome

de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja católica como irmãos no Senhor". "O
Batismo, pois, constitui o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele."
Iniciativas ecumênicas datam de longos tempos, havendo registros do século XVIII,...e da criação do
Conselho Mundial de Igrejas Cristãs em 1948, após a 2ª Guerra mundial e, do Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs (CONIC), fundado em novembro de 1982, com sede em Brasília e cujo símbolo é um barco.
O que significa uma pessoa validamente batizada? Significa que essa pessoa recebeu o batismo como foi
estabelecido no concílio de Niceia, 325 D.C., e, oficializado pela Igreja Católica, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, tendo como “base bíblica” o único texto isolado de Mateus 28:19, o qual, conforme a
respectiva nota de rodapé na Bíblia de Jerusalém: “É possível que em sua forma precisa, essa fórmula reflita
influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos
fala em batizar ‘no nome de Jesus’ (cf. At 1,5+, 2,38+). Mais tarde deve ter-se estabelecido a associação
do batizado às três pessoas da Trindade.” A nota é muito esclarecedora quanto ao surgimento dessa fórmula
ligado à repetição na liturgia com base nas três pessoas da trindade, doutrina que foi aprovada no IV século
da era cristã.
Paradoxalmente, todos os batismos oficiados pelos apóstolos e registrados após a cruz de Cristo, na Nova
Aliança, foram sempre, invariavelmente, sem qualquer exceção, APENAS NO NOME DO SENHOR
JESUS.
Aliás, tudo na vida cristã, deve ser praticado em nome de Jesus, o Cristo. “E, quanto fizerdes por palavras
ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai”. Colossenses 3:17
Ora, se o batismo, laço de união com Cristo, deve ser feito em Seu nome, como aceitar um batismo espúrio,
em nome de uma suposta trindade, de um deus trino, completamente estranho às Sagradas Escrituras?
Em recente pronunciamento o “Papa Francisco diz que o batismo trinitariano e a crença no Espírito Santo
unem todos os cristãos sem precisar de documento” cujo vídeo foi publicado também em
aoDeusunico.com.br ( clique e acesse o vídeo). Se alguém perguntar: Os Adoradores Unitarianos creem
no Espírito Santo de Deus? Sim, plenamente, como a Bíblia ensina: Espírito Santo de Deus (Sua virtude,
glória, presença entre nós, dom dos céus,...) nunca a 3ª pessoa de uma suposta trindade e batizam só no nome
do Senhor Jesus, seguindo suas orientações e o exemplo dos discípulos.
QUEM PARTICIPA DO ECUMENISMO? VEJA SE SUA IGREJA/DENOMINAÇÃO ESTÁ NA
LISTA.
No link a seguir são mostradas as igrejas membros do conselho mundial de igrejas (WCC):
https://www.oikoumene.org/en/member-churches
“O CMI é descrito como se tratando de uma “irmandade” de 350 igrejas membros que juntas representam
mais de meio bilhão de cristãos em todo o mundo”.
“Está representada a maioria das igrejas ortodoxas do mundo, bem como instituições africanas, anglicanas,
assírias, batistas, evangélicas, luteranas, menonitas, metodistas, morávias, antigas Igrejas Católicas,
Pentecostais, Reformadas, Unidas / Unida e Livre / Independente, Discípulos de Cristo e Amigos
(Quakers)”.
Chama muito à atenção 1) a presença na lista de participantes do Ecumenismo da Igreja Valdense, que tanto
foi perseguida pela igreja Católica na idade média, a ponto de quase extinguir-se, tal o número de mortos. O
remanescente dessa comunidade que tanto sofreu, agora está envolvida com esse movimento coordenado –
ainda que por “trás” dos bastidores - pela Igreja Católica; 2) por intrigante que pareça, a ausência na lista, da
Igreja Católica Apostólica Romana com sede no Vaticano (aparecem apenas antigas igrejas católicas); e, a

ausência na lista da Igreja Adventista do 7º. Dia, IASD, embora a mesma esteja em inúmeros eventos
ecumênicos no mundo inteiro.
Com base nessa “lista de igrejas membros”, pastores da IASD tem convencido à membresia, especialmente
a que não tem muito acesso à informação, ou não se interessa por isso, de que “a IASD não faz parte do
Ecumenismo!” E mostram a “prova”, a lista de igrejas membro acima mostrada.
No dia 31 de outubro de 2017, o papa Francisco esteve na cidade de Lund, na Suécia, para participar da
cerimônia conjunta entre a Igreja Católica e a Federação Luterana Mundial para comemorar o 500°
aniversário da Reforma Protestante, que se converteu no fim do protesto.
Estiveram presentes representantes de diversas igrejas e denominações e após o evento, assinaram um
documento que faria corar de vergonha os apóstolos de Cristo e outros fiéis seguidores em toda a história.
Para ver o PACTO DE AMIZADE IMORAL ASSINADO, clique aqui.
A base do Pacto vergonhoso é o deus trino e que “A igreja una, santa, católica e apostólica é a nova
sociedade de Deus, o primeiro fruto da nova criação, toda a companhia dos redimidos através dos
séculos, da qual Cristo é Senhor e cabeça.”
Dessa forma, o Ecumenismo está levando à formação da igreja da Nova Era, uma mistura de várias religiões,
filosofias e práticas místicas, a ser governada por pouco tempo pelo Anticristo.
QUE IGREJAS/DENOMINAÇÕES ASSINARAM O PACTO DE AMIZADE IMORAL
Acesse o link http://aodeusunico.com.br/site-confissao-catolica-reformada-mostra-adventistas-assinandocom-outros-ex-protestantes-a-confissao-de-fe-ecumenica-dos-evangelicos/ (Deixe o cursor do mouse na
página, digite Ctrl+f e dê enter e escreva na janelinha a ser aberta a palavra adventist e com as setinhas que
surgem vá rolando a página e vendo quantos adventistas assinaram, em que instituições adventistas e em
que país).

OS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA E O MOVIMENTO ECUMÊNICO
A IASD não conta a verdade aos membros afirmando que não faz parte do ecumenismo, mas que é
“apenas” (?) observadora no Conselho Mundial de Igrejas, CMI/WCC.
Qualquer pessoa em sua boa-fé, fica satisfeita com a “explicação” dos pastores e demais líderes da igreja,
sossegando sobre o assunto e passando a rebater qualquer acusação de que a IASD participa do Ecumenismo,
esquecendo-se do que a sua própria mensageira previu!
Mas, o que significa a palavra “observadora”, segundo os documentos do Vaticano? É o que veremos a
seguir.
Na Revista Adventista lemos: “Em seus próprios termos, a Igreja Católica, que não faz parte oficial da
entidade, tem procurado fortalecer o movimento ecumênico.”... “O próprio adventismo começou como
uma espécie de “ecumenismo”, reunindo pessoas de muitas denominações.” Quanta falsidade!
“A Comissão Executiva da Associação Geral jamais votou uma declaração oficial concernente à relação
adventista do sétimo dia com o movimento ecumênico como tal. Foi escrito um livro lidando detalhadamente
com o assunto (B. B. Beach, Ecumenism – Boon or Bane? [Review and Herald, 1974])
Quem foi o Pr. Bert Beach?  Conheça a Maldita Medalha de ouro que a IASD deu ao Papa.

Sabia que a IASD também recebeu uma medalha de ouro do Papa? ( Clique e confira)

Porventura o Papa daria uma medalha de ouro a um adventista adversário na fé? ( Clique e confira)

Vamos aos fatos:
O site Clamor Final apresenta dois vídeos muito esclarecedores, intitulados “Observadores Ecumênicos”,
parte 1 e parte 2. ( Clique e confira)
Sobre Acesse o site do Centro White da IASD e confira. ( Clique e confira)
Nesse link, lemos: “Utilidade das Relações de Observador: A experiência tem ensinado que o melhor
relacionamento com os vários concílios de igreja (nacional, regional, mundial) é a condição de observadorconsultor. Isto ajuda a Igreja a manter-se informada e compreender as tendências e a marcha dos
acontecimentos. Ajuda a conhecer os pensadores e líderes cristãos. Aos adventistas é provida a oportunidade
de exercer uma presença e tornar conhecido o ponto de vista da Igreja. A condição de membro não é
aconselhável” (Em outras palavras, isso escandalizaria muito aos membros sinceros! A IASD sabe o que
mostrar e o que esconder. Por isso, o irmão Ennis Meyer escreveu que essa igreja é mais perigosa do que as
outras)
No link a seguir veremos como se dá “a participação de teólogos não-católicos como observadores no
Concílio Vaticano II em artigo de autoria de Jansen Racco Botelho de Melo: https://www.maxwell.vrac.pucrio.br/25508/25508.pdf
No link, lemos: “...estatutos e papéis (dos “observadores”) no evento: eles poderiam estar nas sessões
públicas e das sessões gerais fechadas, nas quais se discutiriam os decretos do Concílio; não participariam
das sessões das comissões salvo em casos particulares e com permissão especial. O Secretariado era o
responsável pela mediação entre o Concílio e os Observadores para transmitir-lhes informações necessárias
para melhor poderem acompanhar os trabalhos”. “A iniciativa ecumênica de João XXIII não foi apenas
teórica, mas prática. A aproximação com os não católicos incluía a sua participação e atuação no
Concílio. Um grupo de teólogos ortodoxos e protestantes seria convidado para colaborar teologicamente
com os trabalhos a serem realizados, seriam os Observadores do Vaticano II.”
“Assim, foi criada uma comissão de 23 Observadores não católicos. A Comunidade Anglicana, a Aliança
Mundial Luterana, a Aliança Mundial da Igreja Reformada, A Igreja Presbiteriana e o Conselho Mundial
Metodista foram representados com 3 Observadores cada. A International Congregation Council e
a Associação Internacional para a Liberdade Religiosa, IRLA, tiveram 2 representantes cada. Além de 1
representante da Igreja Evangélica Alemã, da Convenção Mundial das Igrejas de Cristo, os Quakers e o
próprio
representante
do Conselho Mundial de Igrejas”.
O dilema para saber como a IASD participa do Ecumenismo furtivamente está praticamente desvendado.
Que seria essa Associação Internacional para a Liberdade Religiosa???????
Veja o link a seguir https://www.adventistas.org/pt/liberdadereligiosa/projeto/liberdade-religiosa-e-deconsciencia/ Nesse lik, lemos: “Em 1893, foi organizada e patrocinada pela Igreja Adventista do Sétimo
Dia a Associação Internacional de Liberdade Religiosa (IRLA) (Clique e saiba mais sobre a IRLA).
Seu propósito é universal e não sectário dedicado à causa da liberdade religiosa. A Irla tem representação
permanente nas Nações Unidas e organiza conferências, congressos, festivais de liberdade religiosa, além de
ter vasta literatura publicada. Fazem parte da direção da IRLA, em seu Conselho Administrativo, diversos
segmentos religiosos. É uma organização sem fins lucrativos e está ativa por meio de seus afiliados em mais
de 200 países”.

Aqui está a IRLA, com assento na maior loja maçônica do mundo (a ONU), também no Vaticano,…..presente
em mais de 200 países. A IRLA age em mais países do que o Conselho Mundial de Igrejas, CMI/WCC.
Percebe como o disfarce acaba quando se investiga, se estuda e se analisa a fundo? Veja a comissão com a
IASD disfarçada e com potência total junto ao papado e à ONU: Assim, “Foi criada uma comissão de 23
Observadores não católicos, a saber:
A Comunidade Anglicana, 3; Aliança Mundial Luterana, 3; a Aliança Mundial da Igreja Reformada, 3; a
Igreja Presbiteriana, 3 e o Conselho Mundial Metodista, 3 (15 membros). Mais a International
Congregation Council, 2 e a Associação Internacional para a Liberdade Religiosa (IRLA), 2
observadores, além de: 1 representante da Igreja Evangélica Alemã, 1 da Convenção Mundial das Igrejas de
Cristo, os 1 Quakers e o próprio representante do 1 Conselho Mundial de Igrejas (23 membros no total).
Aqui se veem os 2 representantes adventistas camuflados, da IRLA. Percebe o engano para a membresia,
quando a IASD afirma que é apenas observadora? Relembrando o que está escrito no link do Centro White:
“A experiência tem ensinado que o melhor relacionamento com os vários concílios de igreja (nacional,
regional, mundial) é a condição de observador-consultor. ... A condição de membro não é aconselhável”)
Na realidade, observadores não católicos, conforme o Concílio Vaticano II, são como que “a mão direita do
Papa”, consultores “teológicos”, interagindo diretamente com o Papa e propondo diretrizes, encontros,....
Roma considera como sendo “zelo religioso”, crer com amor na Santíssima Trindade, celebrar a eucaristia e,
em algumas comunidades o cultivo da piedade para com a Virgem Maria, “Mãe de Deus”. Ainda que alguns
protestantes possam considerar heresia o fato de Roma venerar a Virgem Maria e pior ainda como mãe de
Deus, quando eles creem e ensinam que Jesus é Deus - e não Filho de Deus como a Bíblia ensina forçosamente demonstram ter a mesma fé romana.
Conforme o erudito George Knight, algo que “...não foi previsto pelos evangelistas adventistas foi que a
liderança da Associação Geral estaria se unindo à besta em sua cruzada escatológica, com o presidente da
denominação liderando a acusação.
O último movimento nessa direção ocorreu em 14 de agosto de 2018, quando o Comitê Administrativo da
Associação Geral (ADCOM) votou um documento criando uma rede de cinco comitês de revisão de
conformidade para garantir que os adventistas em todo o mundo se comportassem de acordo com a
interpretação da Conferência Geral. As 28 crenças fundamentais (que aparentemente são agora vistas como
credo) e a política de trabalho da denominação.
As comissões foram encarregadas de fazer cumprir as medidas punitivas de descumprimento estabelecidas
no documento do ADCOM em 17 de julho intitulado “Respeitar e Praticar as Ações do Comitê Executivo da
Sessão da Conferência Geral e da Associação Geral”, que deve ser apresentado ao Conselho Anual de 2018”.
Tudo faz crer que será dessa forma que a IASD agora buscará a “unidade” em suas fileiras, conforme o
erudito G. Knight escreveu.
“A única base para a unidade cristã é o ensino claro da Bíblia, a confiança mútua e o amor de Deus”. George
Knight.
CONCLUSÃO
A unidade ecumênica é a unidade a Cristo e ao Seu Pai e Seu único Deus?
Se a base do Ecumenismo é crer diferente do que as Escrituras Sagradas ensinam, 1) que Jesus é Deus e não
o Filho unigênito de Deus, 2) que Deus é uma trindade e não o Único Deus; 3) que o Batismo é em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo - considerando o Espírito Santo, não como o Espírito de Deus mas a 3ª
pessoa de uma suposta trindade – ao invés de em nome apenas do Senhor Jesus como todos os batismos
realizados pelos discípulos; ....entende-se com clareza meridiana que a unidade do Ecumenismo é falsa, não

sendo a unidade que Cristo ensinou e viveu com seus discípulos, pessoas de naturezas muito distintas, mas,
que chegaram à unidade da fé, conforme também hoje devemos chegar por Seu espírito, como está escrito
em Efésios 4: 12-20: “Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do
corpo de Cristo;
Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida
da estatura completa de Cristo,
Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo
engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de
cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor.
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na
vaidade da sua mente.
Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu
coração;
Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda
a impureza.
Mas vós não aprendestes assim a Cristo”.
Fujamos do Ecumenismo como quem foge da AIDS.
Cresçamos em Cristo até que em breve O vejamos em glória e majestade.
Aleluias.
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