
AS HERESIAS DE 
BABILÔNIA



APOSTASIA 

 Apostasia (em grego antigo απόστασις 

[apóstasis], "estar longe de") 

 tem o sentido de um afastamento definitivo e 

deliberado de alguma coisa, uma renúncia de 

sua fé anterior  ou doutrinação. 

 Pode manifestar-se abertamente ou de modo 

oculto.



HERESIA (heterodoxia)

caráter ou condição de heterodoxo.

 Contrário aos padrões, às normas ou às 

regras preestabelecidas.

 oposição aos padrões, normas ou dogmas 

estabelecidos (por um grupo).

 doutrina heterodoxa; heresia.



COMO ENTENDER A APOSTASIA E 
HERESIA NO CONTEXTO DA 

IGREJA PRIMITIVA?

Conhecendo as normas e padrões da igreja
em sua origem e como esta foi aos poucos
abandonando sua pureza e simpliscidade
compreenderemos melhor o sintido das
Palavras destacadas.

CONHECENDO OS PADRÕES DA IGREJA 
PRIMITIVA



COMO ERA O CARÁTER E PADRÕES  
DA IGREJA PRIMITIVA?

ATOS 2:46-47

 Perseveravam na doutrina
 Na comunhão
 No partir do pão
 Na oração
 Em cada alma havia amor
 Vendiam suas propriedades e bens distribuindo 

o protudo entre todos conforme a necessidade.
 Eram unânimes na pragação da palavra de 

Deus.



QUAL PREDIÇÃO O APÓSTOLO PAULO FEZ SOBRE O 
ESTABELECIMENTO DA APOSTASIA NA IGREJA?

II TESSALONICENSES 2:3,4 ,7 e 9

3 Ninguém de maneira alguma vos engane;
porque não será assim sem que antes venha a
apostasia, (Afastamento da pura fé) e se
manifeste o homem do pecado, o filho da
perdição,
4 O qual se opõe,(heresia, oposição aos
padrões) e se levanta contra tudo o que se
chama Deus, ou se adora; de sorte que se
assentará, como Deus, no templo de Deus,
querendo parecer Deus.
7 Porque já o mistério da injustiça opera;
9 A esse cuja vinda é segundo a eficácia
Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios
de mentira.
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COMO A APOSTASIA CHEGOU ATÉ A 
PRIMITIVA IGREJA?  

Pouco a pouco, a princípio furtiva e
silenciosamente, e depois mais às claras, à medida
em que crescia em força e conquistava o domínio
da mente das pessoas, o mistério da iniqüidade
levou avante sua obra de engano e blasfêmia.
Quase imperceptivelmente os costumes do
paganismo tiveram ingresso na igreja cristã.
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COMO A APOSTASIA CHEGOU ATÉ A 
PRIMITIVA IGREJA?  

O espírito de transigência e conformidade fora
restringido durante algum tempo pelas terríveis
perseguições que a igreja suportou sob o
paganismo. Mas, em cessando a perseguição e
entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos
reis, pôs ela de lado a humilde simplicidade de
Cristo e Seus apóstolos, em troca da pompa e
orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos; e
em lugar das ordenanças de Deus colocou teorias e
tradições humanas.
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COMO A APOSTASIA CHEGOU ATÉ A 
PRIMITIVA IGREJA?  

A conversão nominal de Constantino, na primeira
parte do século IV, causou grande regozijo; e o
mundo, sob o manto de justiça aparente, introduziu-
se na igreja. Progredia rapidamente a obra de
corrupção. O paganismo, conquanto parecesse
suplantado, tornou-se o vencedor. Seu espírito
dominava a igreja. Suas doutrinas, cerimônias e
superstições incorporaram-se à fé e culto dos
professos seguidores de Cristo.
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QUEM É O HOMEM DO PECADO CONFORME PREDITO 
PELO APÓSTOLO PAULO EM II TESS.

A mútua transigência(Consentimento) entre o
paganismo e o cristianismo resultou no
desenvolvimento do "homem do pecado", predito
na profecia como se opondo a Deus e exaltando-se
sobre Ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa
é a obra-prima do poder de Satanás - monumento de
seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar
a Terra segundo a sua vontade.

Surgimento do Catolicismo Romano



O PERIGO DA HONRA E EXALTAÇÃO 
MUNDANAS

8 Novamente o transportou o diabo a um monte
muito alto; e mostrou-lhe todos os reinos do mundo,
e a glória deles.

9 E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me
adorares.

MATEUS 3:8 e 9



A IGREJA DE CRISTO É RECONHECIDA 
POR SUA HUMILDADE.

E ele, assentando-se, chamou os doze, e disse-lhes:
Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de
todos e o servo de todos. Marcos 9:35

E, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja
vosso servo; Mateus 20:27

O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si
mesmo se exaltar será humilhado; e o que a si
mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:11,12



QUAL A POSTURA DO LÍDER DA IGREJA 
CATÓLICA ROMANA?

Uma das principais doutrinas do catolicismo é que o papa é
a cabeça visível da igreja universal de Cristo, investido de
autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as
partes do mundo. Mais do que isto, tem-se dado ao papa os
próprios títulos da Divindade. Tem sido intitulado: "Senhor
Deus, o Papa", e foi declarado infalível.
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POSTURA DO LÍDER DA IGREJA CATÓLICA 
ROMANA?

 Exigia e exige a homenagem de todos os homens.
 Arrogava para si o direito de depor imperadores.
 Proibiu a leitura da Bíblia na língua do povo.
 Perseguia e matava aqueles que desobedeciam seus

decretos autoritarios.



O CONTRASTE



O ATAQUE A PALAVRA DE DEUS

A fim de Satanás manter o seu domínio sobre os
homens e estabelecer a autoridade humana,
deveria conservá-los na ignorância das Escrituras.
A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito em
sua verdadeira posição; portanto, suas sagradas
verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. Esta
lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante
séculos a circulação da Escritura foi proibida. Ao
povo era vedado lê-la ou tê-la em casa, e
sacerdotes e prelados sem escrúpulos
interpretavam-lhe os ensinos de modo a
favorecerem suas pretensões. Assim o chefe da
igreja veio a ser quase universalmente reconhecido
como o vigário de Deus na Terra, dotado de autoridade
sobre a igreja e o Estado.
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QUAL A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA BÍBLIA 
PARA VENCER OS ENGANOS DE SATANÁS?

3 E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de
Deus, manda que estas pedras se tornem em pães.

4 Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de
pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca
de Deus.

5 Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o
sobre o pináculo do templo,

6 E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui
abaixo; porque está escrito: Que aos seus anjos dará ordens a
teu respeito, E tomar-te-ão nas mãos, Para que nunca
tropeces em alguma pedra.

7 Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o
Senhor teu Deus.

MATEUS CAP. 4: 1-11



O PERIGO DAS TRADIÇÕES E VÃS 
FILOSOFIAS 

Em vão me prestam culto; as doutrinas que
ensinam são mandamentos humanos. (Marcos
7:7).

Abandonai o mandamento de Deus, apegando-
vos à tradição dos homens. (Marcos 7:8)

E dizia-lhes: Sabeis muito bem desprezar o
mandamento de Deus para observar a vossa
tradição. (Marcos 7:9)



PROFECIA ACERCA DA APOSTASIA  

E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os
santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e
a lei;...Daniel 7:25

E, pelo seu entendimento, também fará prosperar o
engano na sua mão; e, no seu coração, se
engrandecerá, e, por causa da tranqüilidade, destruirá
muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes,
mas, sem mão, será quebrado. Daniel 8:25



VENERAÇÃO DE IMAGENS

A fim de proporcionar aos conversos do
paganismo uma substituição à adoração de ídolos,
e promover assim sua aceitação nominal do
cristianismo, foi gradualmente introduzida no
culto cristão a adoração das imagens e relíquias. O
decreto de um concílio geral estabeleceu, por fim,
este sistema de idolatria.
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A BÍBLIA CONDENA A ADORAÇÃO DE 
IMAGENS

"Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer
coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te
prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto, porque eu, o
Senhor,o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos
pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que
me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que
me amam e obedecem aos meus mandamentos. Êxodo 20:3-6



A BÍBLIA CONDENA A ADORAÇÃO DE 
IMAGENS

Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus
imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem
mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Romanos
1:22-23



A BÍBLIA CONDENA A CONFECÇÃO E 
ADORAÇÃO DE IMAGENS

"Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos
pensar que a Divindade é semelhante a uma escultura de ouro,
prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado
Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que
todos, em todo lugar, se arrependam.
Atos dos Apóstolos 17:29-30



A IMORTALIDADE DA ALMA
Mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos
dos filósofos pagãos haviam recebido atenção e
exercido influência na igreja. Muitos que se diziam
conversos ainda se apegavam aos dogmas de sua
filosofia pagã, e não somente continuaram no estudo
desta, mas encareciam-no a outros como meio de
estenderem sua influência entre os pagãos. Erros graves
foram assim introduzidos na fé cristã. Destaca-se entre
outros o da crença na imortalidade natural do homem e
sua consciência na morte. Esta doutrina lançou o
fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação
dos santos e a adoração da Virgem Maria. Disto também
proveio a heresia do tormento eterno para os que
morrem impenitentes, a qual logo de início se
incorporara à fé papal.
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O HOMEM NÃO POSSUI ALMA IMORTAL
O homem é uma alma vivente:
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe 
nas narinas o fôlego da vida; e o homem tornou-se alma vivente.  
Gêneses 2:7 

O homem é um ser mortal:
Eis que todas as almas são minhas; como o é a alma do pai, 
assim também a alma do filho é minha: a alma que pecar, essa 
morrerá. Ezequiel 18:4

Não há um estado consciente após a morte:
Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não 
sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, 
porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes 9:5

A morte é comparado ao sono:
E, tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, 
dorme, mas vou despertá-lo do sono.   João 11:11



NÃO HÁ OUTRO INTERCESSOR ALÉM DE 
CRISTO

Porque há um só Deus e um só Mediador entre 
Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. 1º 
Temóteo 2:5

E em nenhum outro há salvação; porque debaixo 
do céu nenhum outro nome há, dado entre os 
homens, em que devamos ser salvos. Atos 4:12



O ATAQUE AO QUARTO MANDAMENTO

Este espírito de concessão ao paganismo abriu caminho para
desrespeito ainda maior da autoridade do Céu. Satanás,
operando por meio de não consagrados dirigentes da igreja,
intrometeu-se também com o quarto mandamento e tentou pôr
de lado o antigo sábado, o dia que Deus tinha abençoado e
santificado (Gên. 2:2 e 3), exaltando em seu lugar a festa
observada pelos pagãos como "o venerável dia do Sol". Esta
mudança não foi a princípio tentada abertamente. Nos
primeiros séculos o verdadeiro sábado foi guardado por
todos os cristãos. Eram estes ciosos da honra de Deus, e,
crendo que Sua lei é imutável, zelosamente preservavam a
santidade de seus preceitos. Mas com grande argúcia,
Satanás operava mediante seus agentes para efetuar seu
objetivo. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada
para o domingo, foi feito deste uma festividade em honra da
ressurreição de Cristo. Atos religiosos eram nele realizados;
era, porém, considerado como dia de recreio, sendo o
sábado ainda observado como dia santificado.
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O ATAQUE AO QUARTO MANDAMENTO

Na primeira parte do século IV, o imperador
Constantino promulgou um decreto fazendo do
domingo uma festividade pública em todo o Império
Romano. O dia do Sol era venerado por seus
súditos pagãos e honrado pelos cristãos; era
política do imperador unir os interesses em conflito
do paganismo e cristianismo. Com ele se
empenharam para fazer isto os bispos da igreja, os
quais, inspirados pela ambição e sede do poder,
perceberam que, se o mesmo dia fosse observado tanto
por cristãos como pagãos, promoveria a aceitação
nominal do cristianismo pelos pagãos, e assim
adiantaria o poderio e glória da igreja.
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O ATAQUE AO QUARTO MANDAMENTO

No quarto mandamento Deus é revelado como o
Criador do céu e da Terra, e por isso Se distingue de
todos os falsos deuses. Foi para memória da obra da
criação que o sétimo dia foi santificado como dia de
repouso para o homem. Destinava-se a conservar o
Deus vivo sempre diante da mente humana como a
fonte de todo ser e objeto de reverência e culto.
Satanás esforça-se por desviar os homens de sua
aliança para com Deus e de prestarem obediência à
Sua lei; dirige Seus esforços, portanto, especialmente
contra o mandamento que aponta a Deus como o
Criador.
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A IGREJA PRIMITIVA GARDAVA O SÁBADO

 Jesus guardava o sábado: Lucas 4:16

 A mãe de Jesus e outras mulheres piedosas

guardavam o sábado: Lucas 23 : 56

 Paulo e outros irmãos guardavam o sábado:

Atos 13 : 14, Atos 13 : 42, Atos 13 : 44, Atos

16:13, Atos 17:2, Atos 18 : 4



O SÁBADO
Foi feito para benefício da humanidade. 

E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e 
não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27

O DOMINGO
Costume e tradição da igreja.

O Domingo é uma instituição da Igreja Católica Romana, e 
aqueles que observam este dia observam um mandamento 
da Igreja Católica” (Padre Brady, em um discurso relatado 

no Elizabeth, N. J. News, 18 de Marco de 1903).



O DOGMA DA TRINDADE

 A doutrina cristã da Trindade (do latim trinitas
"tríade", de trinus "tripla")

 define Deus como três pessoas consubstanciais,
 o Pai, o Filho (Jesus Cristo) e o Espírito Santo; "um

Deus em três pessoas".
 As três pessoas são distintas, mas são uma

"substância, essência ou natureza"...

O CONCEITO:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Trindade_(cristianismo)

ORIGEM:

 Estabelecida formalmente no Concílio de
Constantinopla em 381.



O ESPÍRITO SANTO NÃO É OUTRO, 
SENÃO ELE MESMO.

16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique
convosco para sempre;
17 O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê
nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará
em vós.
18 Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós.
19 Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis; porque
eu vivo, e vós vivereis.
20 Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em
vós.
21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama;
e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me
manifestarei a ele.
22 Disse-lhe Judas (não o Iscariotes): Senhor, de onde vem que te hás de
manifestar a nós, e não ao mundo?
23 Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha
palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada.

João 14:16-23



A INQUISIÇÃO

No século XIII foi estabelecido a mais terrível de
todas as armadilhas do papado - a inquisição. O
príncipe das trevas trabalhava com os dirigentes da
hierarquia papal. Em seus concílios secretos, Satanás e
seus anjos dirigiam a mente de homens maus,
enquanto, invisível entre eles, estava um anjo de Deus,
fazendo o tremendo relatório de seus iníquos decretos e
escrevendo a história de ações por demais horrorosas
para serem desvendadas ao olhar humano. "A grande
Babilônia" estava "embriagada do sangue dos
santos." Os corpos mutilados de milhões de
mártires pediam vingança a Deus contra o poder
apóstata.
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A IRA DO DRAÇÃO E A EMBRIAGUEZ DA 
MULHER

E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer
guerra ao remanescente da sua semente, os que
guardam os mandamentos de Deus, e têm o
testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17

E vi que a mulher estava embriagada do sangue
dos santos, e do sangue das testemunhas de
Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande
admiração. Apocalipse 17:6



AS INDULGÊNCIAS

Ainda uma outra invencionice era necessária para habilitar
Roma a aproveitar-se dos temores e vícios de seus adeptos.
Esta foi suprida pela doutrina das indulgências. Completa
remissão dos pecados, passados, presentes e futuros, e
livramento de todas as dores e penas em que os pecados
importam, eram prometidos a todos os que se alistassem nas
guerras do pontífice para estender seu domínio temporal,
castigar seus inimigos e exterminar os que ousassem negar-lhe
a supremacia espiritual. Ensinava-se também ao povo que, pelo
pagamento de dinheiro à igreja, poderia livrar-se do pecado e
igualmente libertar as almas de seus amigos falecidos que
estivessem condenados às chamas atormentadoras. Por esses
meios Roma abarrotou os cofres e sustentou a magnificência, o
luxo e os vícios dos pretensos representantes dAquele que não
tinha onde reclinar a cabeça.
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UM CONVITE E UMA ADVERTÊNCIA

A ADVERTÊNCIA

E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu,
para que não sejas participante dos seus pecados, e
para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4

O CONVITE

Portanto, como diz o Espírito Santo: Se ouvirdes hoje a
sua voz, Não endureçais os vossos corações, Como na
provocação, no dia da tentação no deserto. Hebreus
3:7,8




