
Liberdade Religiosa 

No Mundo 



Censos Total Católicos Outras Religiões Sem Religião Não Sabe/Não Responde Total 

1900 5.423.132 99,87% 0,09% 0,03% 0,01% 100,00% 

1940 7.722.152 93,13% 0,82% 4,50% 1,55% 100,00% 

1950 8.510.240 95,97% 0,00% 4,03% 0,00% 100,00% 

1960 8.889.392 97,89% 0,45% 1,66% 0,00% 100,00% 

1981 7.836.504 81,07% 1,47% 3,24% 14,22% 100,00% 

1991 8.376.840 77,89% 1,79% 2,69% 17,63% 100,00% 

2001 8.699.515 84,53% 3,05% 3,94% 9,04% 100,56% 

 
8. - LIBERDADE RELIGIOSA NO MUNDO 
 
8.4.3 – PORTUGAL 
 
Distribuição da população portuguesa sobre religião 



Censos 
Total Outras 

Religiões 
Ortodoxa Protestante Outra Cristã Judaica Muçulmana 

Outra Não 

Cristã 
Total 

1981 115.398 2,22% 33,90% 51,98% 4,76% 3,76% 3,38% 100,00% 

1991 149.850 7,55% 24,65% 53,05% 2,35% 6,10% 6,31% 100,00% 

2001 265.248 6,58% 18,21% 46,28% 0,67% 4,53% 5,23% 81,49% 

 
8. - LIBERDADE RELIGIOSA NO MUNDO 
 
8.4.3 – PORTUGAL 
 
Distribuição da população não-católica por grupos religiosos 



São cada vez menos os católicos em Portugal e cada vez mais os que querem distância 

da religião.  

Católicos: 1999 = 86,9% / 2011 = 79,5%  

Sem religião: 1999 = 8,2% / 2011 = 14,2% 

Protestantes Evangélicos: 1999 = 0,3% / 2011 = 2,8% 

Testemunhas de Jeová: 1999 = 1% / 2011 = 1,5% 

Outros cristãos: 1999 = 1,5% / 2011 = 1,6% 

Outras religiões: 1999 = 0,2% / 2011 = 0,8% 

 

Fonte: www.ionline.pt/portugal 

 

 
8. - LIBERDADE RELIGIOSA NO MUNDO 
 
8.4.3 – PORTUGAL 
 
Pesquisa inquérito elaborado pela Universidade Católica (UCP) 

http://www.ionline.pt/portugal


8. - LIBERDADE RELIGIOSA NO MUNDO 
8.4.3 – PORTUGAL 

Em Portugal a Constituição consagra a liberdade de consciência, de religião e de culto. 

O enquadramento legal dessa liberdade encontra-se definido por dois documentos:  

1. a Concordata assinada pelo Estado Português e a Santa Sé (em 2004); 

2. a Lei da Liberdade Religiosa (de 2001). 

Constituição: Governo laico - Na Constituição Portuguesa pode ler-se no seu artigo 41, 

ponto 4º que as igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres 

na sua organização e no exercício das suas funções e do culto. 

Artigo 41.º - Liberdade de consciência, de religião e de culto 
 1. A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável.  
2. Ninguém pode ser perseguido, privado de direitos ou isento de obrigações ou deveres cívicos 
por causa das suas convicções ou prática religiosa.  
3. Ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca das suas convicções ou 
prática religiosa, salvo para recolha de dados estatísticos não individualmente identificáveis, 
nem ser prejudicado por se recusar a responder.  
4. As igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua 
organização e no exercício das suas funções e do culto.  
5. É garantida a liberdade de ensino de qualquer religião praticado no âmbito da respectiva 
confissão, bem como a utilização de meios de comunicação social próprios para o 
prosseguimento das suas actividades.  
6. É garantido o direito à objecção de consciência, nos termos da lei. 



8. - LIBERDADE RELIGIOSA NO MUNDO 
 
8.4.3 – PORTUGAL 

Lei da Liberdade Religiosa:  foi aprovada em 26/04/2001, pelo Presidente Antonio de 

Almeida Santos, promulgada em 06/06/2001. Ela possui 69 artigos que estabelecem os 

princípios, os direitos individuais e coletivos, o estatuto de igrejas e Comunidades religiosas e da 

Comissão de Liberdade Religiosa, os moldes de cooperação entre o Estado e Confissões 

Religiosas, e as ressalvas de aplicação da Lei à Igreja Católica.  

Concordata com a Santa Sé: A Concordata de 2004 foi assinada pelo então primeiro-

ministro Durão Barroso, por Portugal, e pelo Cardeal Angelo Sodano (Vaticano). Este tratado 

bilateral veio substituir a Concordata de 1940, a renovar as relações entre a Igreja Católica e 

Portugal e redefinir o estatuto desta religião no Estado Português. O documento é constituído 

por 33 artigos. 



CONCORDATA DE 2004 

Preâmbulo — Apela aos laços históricos entre a Igreja Católica e Portugal e refere o papel importante da 

Concordata de 1940. 

Art. 1.º — Reconhece a personalidade jurídica da Igreja Católica e estabelece relações diplomáticas entre as 

partes. 

Art. 2.º — Faculta liberdade religiosa à Igreja Católica, seus fiéis e suas pessoas jurídicas. 

Art. 3.º — Reconhece o Domingo e outros dias festivos Católicos. 

Art. 4.º — Possibilita a cooperação a nível internacional entre a Igreja Católica e Portugal. 

Art. 5.º — Estabelece a confidencialidade eclesiástica. 

Art. 6.º — Isenta o clero dos deveres judiciais. 

Art. 7.º — O Estado assegura proteção aos locais, sacerdotes e práticas Católicas. 

Art. 8.º — Reconhece a personalidade jurídica da Conferência Episcopal Portuguesa. 

Art. 9.º — Permite à Igreja Católica organizar-se territorialmente e nomear bispos, bastando apenas 

informar o Estado. 

Art. 10.º — O Estado reconhece personalidade jurídica civil a todas as entidades criadas pela Igreja Católica. 

Art. 11.º — Equipara as entidades referidas no art. 10.º às pessoas colectivas de idêntica natureza. 

Art. 12.º — Especifica que o art. 10.º também se aplica a entidades com fins de assistência e solidariedade. 

Art. 13.º — Equipara o casamento religioso ao casamento civil. 

Art. 14.º — A data do casamento religioso é considerada a data do casamento para fins oficiais. 



CONCORDATA DE 2004 

Art. 15.º — Adverte gravemente os fiéis Católicos a não se divorciarem. 

Art. 16.º — O Estado reconhece a anulação do casamento religioso, examinando apenas a forma 

e não o conteúdo da decisão eclesiástica. 

Art. 17.º — Estabelece a Capelania Militar. 

Art. 18.º — Estabelece a capelania hospitalar e prisional. 

Art. 19.º — Estabelece a Educação Moral e Religiosa Católica. 

Art. 20.º — Reconhece os seminários como instituições superiores, bem como os títulos, graus 

ou estudos ali facultados. 

Art. 21.º — Permite à Igreja Católica estabelecer escolas em qualquer nível de ensino. 

Art. 22.º — Mantém na posse da Igreja Católica os imóveis usados para fins religiosos 

classificados como monumentos nacionais ou de interesse público. Esta regula todo o uso dos 

imóveis; ao Estado cabe a sua manutenção. 

Art. 23.º — O Estado empenha-se na guarda dos bens eclesiásticos móveis e imóveis, e 

estabelece uma comissão bilateral para cooperar quanto ao seu uso. 

Art. 24.º — Limita a expropriação de bens imóveis afectos ao culto. 



CONCORDATA DE 2004 

Art. 25.º — O Estado empenha-se em afectar espaços a fins religiosos, dando à Igreja Católica 

direito de audiência prévia. 

Art. 26.º — Total isenção fiscal sobre rendimentos e bens da Igreja Católica, e dedução fiscal nos 

rendimentos dos ofertantes. 

Art. 27.º — Inclusão da Igreja Católica no sistema de percepção de receitas fiscais. 

Art. 28.º — Possibilidade de desenvolvimento de outros acordos entre a Igreja Católica e o 

Estado. 

Art. 29.º — Estabelecimento de uma comissão paritária para levar a cabo a Concordata. 

Art. 30.º — Determinação dos feriados religiosos. 

Art. 31.º — Ressalvadas as situações jurídicas anteriores. 

Art. 32.º — Regula a legislação complementar. 

Art. 33.º — Entrada em vigor 

  

 



8.4.4 - TIMOR-LESTE 

A Constituição de Timor-Leste foi ratificada em 

Março de 2002 e entrou em vigor em maio do mesmo ano. 

O Governo continua a aplicar as leis indonésias e as 

regulamentações da UNTAET (United Nations Transitional 

Administration in East Timor / Administração Transitória 

das Nações Unidas em Timor Leste) que ainda não foram 

suplantadas pela Constituição e pela legislação nacional.   

A Constituição garante a liberdade de consciência, de religião e de oração a todas as 

pessoas e estipula que ninguém pode ser perseguido ou discriminado por motivos religiosos: 

Artigo 12.º 

(O Estado e as confissões religiosas) 

1. O Estado reconhece e respeita as diferentes confissões religiosas, as quais são 

livres na sua organização e no exercício das actividades próprias, com 

observância da Constituição e da lei. 

2. O Estado promove a cooperação com as diferentes confissões  

religiosas, que contribuem para o bem-estar do povo de Timor-Leste. 



8.4.4 - TIMOR-LESTE 

Em Outubro de 2003 entrou em vigor uma lei sobre imigração e asilo que contém dois 

artigos relativos a religião.  

 

1. O primeiro requer que as associações religiosas se registem no Ministério do 

Interior se a maioria ou todos os membros forem estrangeiros.  

2. O segundo artigo estabelece que os estrangeiros não podem garantir assistência 

religiosa às Forças de Defesa e de Segurança, excepto em casos de absoluta 

necessidade e urgência. 

 

Em 2008, foi editado o estudo "A Liberdade Religiosa como estímulo Às Migrações", 

pelo Observatório da Imigração (em Portugal). O estudo foi assinado por Paulo Reis Mourão e 

inclui a produção de um Índice de Liberdade Religiosa para a maioria dos países a nível mundial, 

desde meados da década de 1990.  



8.4.4 - TIMOR-LESTE 

Perseguição aos evangélicos – Eles têm sofrido grande e constante perseguição, em 

todas as esferas da sociedade, por parte de católicos radicais, segundo informações recentes 

recebidas de um missionário brasileiro no país. Segundo esse contato, a polícia local não tem 

agido para conter tais manifestações, nem mesmo o Governo. Recentemente, foi preciso que a 

polícia da ONU e de Portugal interferissem em uma invasão de um grupo de católicos a uma 

igreja protestante. 

O pastor Carlos, missionário brasileiro em Timor Leste, informa a Missões Portas Abertas 

que: está à frente de uma igreja no Timor e contou que o bispo católico do país “determinou que 

todas as escolas do país, inclusive as de profissão evangélica, tivessem uma freira que passasse 

de sala em sala rezando com as crianças”. Tal determinação foi acatada pelo Ministério da 

Educação e os diretores foram obrigados a aceitar, pois correm o risco de sofrer algum tipo de 

represália se agirem de modo contrário. 

A liderança católica do país, vê como seu direito praticar tal violência e ameaças, para 

que possam defender a “madre igreja”. A única religião que eles respeitam é o islamismo, por 

temerem a reação que possam ter (Nome do pastor alterado por motivos de segurança). 



9. - RELIGIÕES COMPARADAS 
 9.1 - CRISTIANISMO 
Fundador: Jesus Cristo. Fundado por volta dos anos 30-33 d.C na 
Judéia, região da Palestina. 
 
Escrituras: A Bíblia escrita originalmente em hebraico e aramaico 
(Antigo Testamento) e grego (Novo Testamento). 
 
Deus: O Deus Único é Trino – Pai (Deus), Filho (Jesus) e Espírito Santo 
(Consolador).  
 
Salvação: A Salvação é obtida pela Graça de Deus, mediante a fé, e 
não pelas obras. Basta crer no coração que Jesus morreu por nossos 
pecados e ressuscitou fisicamente, dentre os mortos. Teremos, então, 
assegurados o perdão e a ressurreição do nosso corpo. Este é o Plano 
Amoroso de Deus para perdoar os pecadores.  
 
Morte: Depois da morte, todas as pessoas esperam o Juízo Final. As 
pessoas salvas e as perdidas ressuscitarão. Os salvos viverão com Jesus 
nos céus. Os perdidos, porém, sofrerá o tormento (inferno), a 
separação eterna de Deus. A ressurreição corporal de Jesus garante 
aos crentes que eles também terão corpos imortais. 
 
Outras características: A adoração em grupo, usualmente praticada 
nas igrejas. Não há cerimônias secretas, apenas o batismo e a Ceia do 
Senhor. Trabalho missionário voluntário. Ajuda aos necessitados: 
pobres, viúvas, órfãos e oprimidos. Os cristãos crêem que Jesus é o 
Messias Judeu prometido a Israel no Antigo Testamento. Jesus disse 
que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. 

9.2 - ISLAMISMO 
Fundador: Profeta Maomé (579-632 d.C). Surgiu por volta de 610 d.C, 
em Meca e Medina. A sede se encontra em Meca, na Arábia Saudita. 
As divisões principais: Sunitas e Xiitas. 
 
Escrituras: Alcorão, escrito em árabe. El Hadith (as palavras e obras de 
Maomé). A Lei de Moisés, os Salmos e os Evangelhos são aceitos pelo 
Alcorão. Os muçulmanos, entretanto, os consideram adulterados. 
 
Deus: Alá é Deus. Ele revelou o Alcorão a Maomé por intermédio do 
anjo Gabriel. Alá é um juiz severo e não é representado como 
amoroso. Jesus: Jesus é um dos 124 mil profetas enviados por Deus a 
diferentes culturas. Abraão, Moisés e Maomé são alguns. Jesus nasceu 
de uma virgem, mas não é o Filho de Deus sem pecado. Não é Deus. 
Não foi crucificado (ascendeu ao céu sem ser morto) É conhecido 
como Messias e Ayatollah (Ayat Allah, sinal de Alá). Jesus regressará 
no futuro para viver e morrer. Espírito Santo: O Alcorão se refere a 
Jesus como o Espírito de Deus. Os eruditos muçulmanos vêem o anjo 
Gabriel como o Espírito Santo. 
 
Salvação: Os homens são basicamente bons, mas falíveis e precisam 
de direção. O equilíbrio entre as boas obras e as más determina o 
destino eterno: paraíso ou inferno. 
 
Morte: Admite a ressurreição dos corpos. Haverá um dia final para 
julgar e recompensar. O paraíso eterno para aqueles que creram no 
Islamismo, o inferno para os infiéis que não aceitaram o Islamismo. 
 
Outras Características: Os adeptos são chamados Muçulmanos. Vão às 
mesquitas (templos) para orar, ouvir sermões e conselhos. Esforço 
santo para expandir o Islamismo (Jihad). Cinco pilares do Islamismo: 
confessar que Alá é o único Deus verdadeiro e Maomé o seu profeta, 
orar cinco vezes ao dia voltado para Meca, dar esmolas, jejuar durante 
o mês de Ramadã e fazer uma peregrinação a Meca (ao menos uma 
vez na vida). 
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nos céus. Os perdidos, porém, sofrerá o tormento (inferno), a 
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Outras características: A adoração em grupo, usualmente praticada 
nas igrejas. Não há cerimônias secretas, apenas o batismo e a Ceia do 
Senhor. Trabalho missionário voluntário. Ajuda aos necessitados: 
pobres, viúvas, órfãos e oprimidos. Os cristãos crêem que Jesus é o 
Messias Judeu prometido a Israel no Antigo Testamento. Jesus disse 
que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. 

9.3 - FÉ MUNDIAL BAHAÍ 
Fundador: Profeta Mirzá Alí Muhammad (o Bab) e Mirzá Husayn Alí 
(Bahá'u'lláh). Fundada em 1844 no Irã. A sede se encontra em Haifa, 
Israel. 
 
Escrituras: As escrituras de Bahá 'u'lláh e Abdu'-I-Bahá: Kitabi-i-Aqdas 
e Kitab-i-Lqan. A Bíblia, interpretada espiritualmente, para concordar 
com a teologia Bahá'i. 
 
Deus: Deus é um ser divino incognoscível que se revela através de 
novas manifestações (líderes religiosos), incluindo, Moisés, Buda, 
Confúcio, Jesus, Maomé e Bahá'u'lláh. - Jesus: Jesus é uma das muitas 
manifestações de Deus. Cada manifestação substitui a anterior, dando 
novas revelações acerca de Deus. Moisés, que foi substituído por 
Jesus, que foi substituído por Maomé e mais recentemente pelo 
melhor Bahá'u 'lláh (Glória de Deus). Jesus não é Deus e não 
ressuscitou dentre os mortos. Ele não é o único caminho para ir a 
Deus. Jesus regressou ao mundo na forma de Bahá'u'lláh. - Espírito 
Santo: O Espírito Santo é a energia divina de Deus que concede poder 
a cada manifestação. O Espírito da Verdade refere-se a Bahá'u'lla'h 
 
Salvação: Fé na manifestação de Deus (Bahá'u'lláh). A Salvação é 
obtida pelo conhecimento e prática dos princípios ensinados por 
Bahá'u'lláh. 
 
Morte: Imortalidade pessoal baseada nas boas obras. Haverá 
recompensas para os fiéis. O céu e o inferno são condicionais. 
Outras Características: A fé Bahá'í originou-se como seita islâmica e é 
severamente perseguida no Irã. Sua crença é que todas as religiões 
têm a mesma origem, princípios e aspirações. Enfatiza a unidade e a 
unificação do mundo. Suas reuniões são denominadas assembléias 
espirituais. 
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9.4 - BUDISMO 
Fundador: Buda (Sidharta Gautama). Fundado em 525 a.C, na Índia. 
Ramo do Hinduísmo. 
 
Escrituras: O Tupitaka (Os três cestos). 
Deus: O Budismo de um modo geral, é ateísta. Muitos budistas não 
crêem num Deus e nem num Ser Supremo. Outros acreditam que 
Buda seja um iluminado universal com um estado de consciência 
semelhante a de Deus. - Jesus: Jesus Cristo é indiferente para o 
Budismo. Os budistas do Ocidente geralmente vêem Jesus como um 
homem iluminado. - Espírito Santo: O Espírito Santo não faz parte 
desta crença. 
 
Salvação: O objetivo da vida é o Nirvana, para eliminar todos os 
desejos e evitar o sofrimento. O caminho Óctuplo é um sistema para 
impedir que os budistas desejem qualquer coisa. 
 
Morte: As pessoas não têm alma e espírito. Os desejos e sentimentos 
de uma pessoa podem ser reencarnados em outra pessoa. Não há céu 
nem inferno. Há o Nirvana (libertação final). 
 
Outras Características: O caminho óctuplo recomenda: conhecimento 
correto, intenção, fala, conduta, esforços corretos, cuidado e 
meditação. Alguns grupos budistas falam acerca de um Buda eterno 
(força de vida). Alguns ramos budistas incluem: Zen, Nichiren Shoshu e 
Budismo Tibetano (ocultista) 
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9.5 - HINDUÍSMO 
Fundador: Não há um só fundador. Existem muitas seitas. Seus 
fundamentos abrangem um período que vai de 1800 a 1000 a.C, na 
Índia, tendo influência da religião Bramânica. 
 
Escrituras: Muitas escrituras, incluindo o Bhagavad-Gita (antigo), o 
Upanishads (mais antigo) e os Vedas (os mais antigos, por volta de 
1000 a.C.).  
 
Deus: Tudo é Deus (Panteista). Todos nós somos parte de Deus 
(Brama). As pessoas adoram manifestações de Brahma (deuses e 
deusas). As pessoas são deuses, mas não sabem. Jesus: Jesus Cristo é 
um mestre, um guru, o avatar (uma encarnação de Vishnu). Ele é um 
filho de Deus assim como são os outros. Sua morte não expia pecados 
e não ressuscitou dentre os mortos. Espírito Santo: O Espírito Santo 
não faz parte desta crença. 
 
Salvação: Libertação do ciclo de reencarnação. Recebida através de 
ioga e meditação. Pode-se ter muitas vidas. A salvação final é uma 
união com Brama. 
 
Morte: A reencarnação a um estado melhor (Carma bom) se a pessoa 
se portou bem. Se portou-se mal, pode voltar a nascer e pagar por 
seus pecados passados sofrendo ( Carma mau). 
 
Outras Características: Alguns discípulos usam túnicas alaranjadas e 
têm a cabeça raspada. Muitos hindus adoram ídolos de pedra e 
madeira em seus templos. Os gurus exigem obediência total. Os 
discípulos meditam numa palavra, frase ou fotografia. A ioga inclui 
meditação, cantar, postura, exercícios de respiração. Fundação da 
Nova Era e Meditação Transcendental. 



9. - RELIGIÕES COMPARADAS 
 9.1 - CRISTIANISMO 
Fundador: Jesus Cristo. Fundado por volta dos anos 30-33 d.C na 
Judéia, região da Palestina. 
 
Escrituras: A Bíblia escrita originalmente em hebraico e aramaico 
(Antigo Testamento) e grego (Novo Testamento). 
 
Deus: O Deus Único é Trino – Pai (Deus), Filho (Jesus) e Espírito Santo 
(Consolador).  
 
Salvação: A Salvação é obtida pela Graça de Deus, mediante a fé, e 
não pelas obras. Basta crer no coração que Jesus morreu por nossos 
pecados e ressuscitou fisicamente, dentre os mortos. Teremos, então, 
assegurados o perdão e a ressurreição do nosso corpo. Este é o Plano 
Amoroso de Deus para perdoar os pecadores.  
 
Morte: Depois da morte, todas as pessoas esperam o Juízo Final. As 
pessoas salvas e as perdidas ressuscitarão. Os salvos viverão com Jesus 
nos céus. Os perdidos, porém, sofrerá o tormento (inferno), a 
separação eterna de Deus. A ressurreição corporal de Jesus garante 
aos crentes que eles também terão corpos imortais. 
 
Outras características: A adoração em grupo, usualmente praticada 
nas igrejas. Não há cerimônias secretas, apenas o batismo e a Ceia do 
Senhor. Trabalho missionário voluntário. Ajuda aos necessitados: 
pobres, viúvas, órfãos e oprimidos. Os cristãos crêem que Jesus é o 
Messias Judeu prometido a Israel no Antigo Testamento. Jesus disse 
que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. 

9.6 - JUDAISMO 
Fundador: Abraão (Gn 12.1-3), cerca de 2000 a.C. no Oriente Médio. 
Existem três ramos principais do Judaísmo: ortodoxo, conservador e 
reformado, cada um com suas crenças. 
 
Escrituras: O Tanach (Antigo Testamento), especialmente a Toráh 
(primeiros cinco livros do Antigo Testamento). O Talmude (explicação 
do Tanach). As Escrituras dos sábios, tais como, Maimónides, Rashi 
etc. 
 
Deus: Deus é Espírito. Para os judeus ortodoxos, Deus é pessoal, Todo 
Poderoso, Eterno, Misericordioso. Para outros judeus, Deus é 
impessoal, incognoscível e definido de muitas maneiras. Não há 
Trindade. - Jesus: Jesus é visto como um falso messias extremista ou 
como um bom rabi (mestre), que foi martirizado. Muitos judeus 
desconsideram Jesus. Os judeus (exceto os judeus messiânicos) não 
crêem que ele foi o Messias, o Filho de Deus que ressuscitou dentre os 
mortos. Os judeus ortodoxos crêem que o Messias vai restaurar o 
reino judaico e governará finalmente o mundo.  - Espírito Santo: 
Alguns judeus crêem que o Espírito Santo é outro nome para a 
atividade de Deus na terra. Outros dizem que é o amor de Deus.  
 
Salvação: Alguns judeus crêem que a oração, o arrependimento e 
obediência a Lei são necessários para salvação. Outros crêem que a 
salvação seja o aperfeiçoamento da sociedade. 
 
Morte: Haverá ressurreição física. Os obedientes viverão para sempre 
com Deus e os injustos sofrerão. Alguns judeus não crêem em vida 
consciente após a morte. 
 
Outras Características: Reúnem-se nas sinagogas no sábado. Praticam 
a circuncisão. Vários dias santos e festivos, incluindo a Páscoa, Sukot, 
Janucá, Rosh Roshaná, Yom Kippur, Purim. Jerusalém é considerada a 
cidade santa. 
 



9. - RELIGIÕES COMPARADAS 
 9.1 - CRISTIANISMO 
Fundador: Jesus Cristo. Fundado por volta dos anos 30-33 d.C na 
Judéia, região da Palestina. 
 
Escrituras: A Bíblia escrita originalmente em hebraico e aramaico 
(Antigo Testamento) e grego (Novo Testamento). 
 
Deus: O Deus Único é Trino – Pai (Deus), Filho (Jesus) e Espírito Santo 
(Consolador).  
 
Salvação: A Salvação é obtida pela Graça de Deus, mediante a fé, e 
não pelas obras. Basta crer no coração que Jesus morreu por nossos 
pecados e ressuscitou fisicamente, dentre os mortos. Teremos, então, 
assegurados o perdão e a ressurreição do nosso corpo. Este é o Plano 
Amoroso de Deus para perdoar os pecadores.  
 
Morte: Depois da morte, todas as pessoas esperam o Juízo Final. As 
pessoas salvas e as perdidas ressuscitarão. Os salvos viverão com Jesus 
nos céus. Os perdidos, porém, sofrerá o tormento (inferno), a 
separação eterna de Deus. A ressurreição corporal de Jesus garante 
aos crentes que eles também terão corpos imortais. 
 
Outras características: A adoração em grupo, usualmente praticada 
nas igrejas. Não há cerimônias secretas, apenas o batismo e a Ceia do 
Senhor. Trabalho missionário voluntário. Ajuda aos necessitados: 
pobres, viúvas, órfãos e oprimidos. Os cristãos crêem que Jesus é o 
Messias Judeu prometido a Israel no Antigo Testamento. Jesus disse 
que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. 

9.7 - CIENTOLOGIA 
Fundador: Lafaregefte Ronald Hubbard (1911-1986). Fundada em 
1954, na Califórnia, EUA. Atualmente a sede está localizada em Los 
Angeles, Califórnia. 
 
Escrituras: Dianética, Scientology, The Fundamentals of Thought 
Cerimonies of the Founding Church of Scientology e outros livros 
escritos pelo fundador. 
 
Deus: Deus não é um ser supremo. Não admite que Deus seja Pessoal. 
 
Jesus: Jesus é raramente mencionado. Jesus não foi o Criador, nem 
tampouco ressuscitou. Jesus não morreu por nossos pecados. 
 
Espírito Santo: Espírito Santo não é mencionado. 
 
Salvação: Não há pecado e nem necessidade de arrependimento. A 
salvação é ficar livre. 
 
Morte: O Inferno é um mito. 
 
Outras Características: Os membros observam o dia do nascimento do 
Sr. Hubbard. 
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Salvação: A Salvação é obtida pela Graça de Deus, mediante a fé, e 
não pelas obras. Basta crer no coração que Jesus morreu por nossos 
pecados e ressuscitou fisicamente, dentre os mortos. Teremos, então, 
assegurados o perdão e a ressurreição do nosso corpo. Este é o Plano 
Amoroso de Deus para perdoar os pecadores.  
 
Morte: Depois da morte, todas as pessoas esperam o Juízo Final. As 
pessoas salvas e as perdidas ressuscitarão. Os salvos viverão com Jesus 
nos céus. Os perdidos, porém, sofrerá o tormento (inferno), a 
separação eterna de Deus. A ressurreição corporal de Jesus garante 
aos crentes que eles também terão corpos imortais. 
 
Outras características: A adoração em grupo, usualmente praticada 
nas igrejas. Não há cerimônias secretas, apenas o batismo e a Ceia do 
Senhor. Trabalho missionário voluntário. Ajuda aos necessitados: 
pobres, viúvas, órfãos e oprimidos. Os cristãos crêem que Jesus é o 
Messias Judeu prometido a Israel no Antigo Testamento. Jesus disse 
que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. 

9.8 - ORDEM ROSA CRUZ 
Fundador: Christian Rosenkreutz . 
 
Escrituras: Afirmam que não é uma religião. 
 
Deus: Deus para a Ordem Rosa Cruz é uma entidade separada e 
impessoal. Os rosacruzes acreditam que ele seja composto por sete 
espíritos que se apresentam com diferentes aspectos na Trindade 
cristã. 
 
Jesus: Jesus é humano, mas ocupa a posição mais elevada entre os 
mestres espirituais do mundo. A diferença entre ele e a humanidade 
diz respeito ao nível, e não à substância. 
 
Espírito Santo: Embora retenha a individualidade duramente 
conquistada através de suas jornadas incalculáveis repetidas 
encarnações, o aspecto do Espírito Santo da unidade trina depois da 
ocupação do veículo Jesus difundiu-se através do planeta.  
 
Salvação: A evolução do espírito até a divindade. Reencarnação a cada 
144 anos. Se vivermos 80 anos, passaremos 60 anos no espaço, até 
nova reencarnação. 
 
Morte: Crê na reencarnação. 
 
Outras Características: A divindade do homem (somos divinos como 
nosso Pai no céu). Crê na existência de gnomos e fadas. 
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nos céus. Os perdidos, porém, sofrerá o tormento (inferno), a 
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9.9 - MORMONISMO 
Fundador: Joseph Smith Jr (1805-1844). Fundou a Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias (SUD) em 1830, em Nova York, nos 
Estados Unidos da América. A sede dos Santos dos Últimos Dias se 
encontra em Salt Lake City, Utah. EUA. 
Escrituras: O Livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios, A Pérola de 
Grande Valor e a Bíblia.  
Deus: Deus Pai existiu como homem para chegar a ser Deus. Teve 
corpo físico, assim como também uma esposa (mãe celestial). Não há 
trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses separados. 
Os homens dignos podem se tornar um dia deuses também. 
Jesus: Jesus é um Deus separado do Pai (Elohim). Ele foi criado como 
um filho espiritual pelo Pai e mãe no céu. É o irmão mais velho de 
todos os homens e seres espirituais. Seu corpo foi criado através da 
união sexual entre Elohim e Maria. Jesus foi casado. Sua morte na cruz 
não proveu a expiação completa por todos os pecados, mas propiciou 
a ressurreição para todos. 
Espírito Santo: É um Deus separado do Pai e do Filho. O Espírito Santo 
é uma substância líquida pela qual o pai exerce sua influência. 
 
Salvação: Ressuscitados pela graça, mas salvos (exaltados à divindade) 
pelas obras, incluindo lealdade aos líderes, batismo por imersão, 
dizimar, ordenanças, matrimonio e cerimônias secretas no templo. Só 
há vida eterna para aquele que for da igreja Mórmon.  
Morte: Finalmente quase todos irão a um dos três reinos celestiais 
separados, alguns obtendo a divindade. Os apóstatas e os assassinos 
irão para o reino das trevas. 
 
Outras Características: O adepto do Mormonismo não pode beber 
álcool, tabaco, café ou chá. Batismo em nome dos mortos. Trabalho 
missionário gratuito. Visitas de casa em casa. Cerimônias secretas no 
templo somente para membros de boa reputação. Rede social muito 
extensa. As pessoas negras não tiveram acesso ao sacerdócio Mórmon 
e outros privilégios até 1978. Depois dessa data, não há mais restrição 
ao sacerdócio de pessoas negras. 
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Senhor. Trabalho missionário voluntário. Ajuda aos necessitados: 
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9.10 - TESTEMUNHAS DE JEOVÁ 
Fundador: Charles Taze Russel (1852-1916), depois vieram Joseph F. 
Rutherford, Nathan Knorr e Fred Franzs. Começaram em Pensilvânia, 
Estados Unidos em 1879. A sede se encontra no Brooklyn, Nova York, 
EUA. 
Escrituras: A Bíblia (Tradução do Novo Mundo).Todas as publicações 
atuais da Torre de Vigia. As revistas: A Sentinela e Despertai, 
publicadas quinzenalmente. 
Deus: Deus é uma pessoa, cujo nome exclusivo é Jeová. Não crêem na 
Trindade. Jesus foi o primeiro ser criado por Jeová. 
Jesus: Jesus é um deus. Antes de vir ao mundo, ele era o arcanjo 
Miguel. Jeová criou o universo por meio de Jesus. Quando Jesus estava 
na Terra, ele foi um homem que viveu perfeitamente. Depois de haver 
morrido numa estaca (não numa cruz), foi ressuscitado como espírito 
e seu corpo foi destruído. O homem Jesus não existe mais. Jesus não 
virá outra vez. Ele já veio invisivelmente em 1914, em espírito. Em 
breve haverá a Batalha do Armagedon, quando todos os que não são 
Testemunhas de Jeová perecerão. 
Espírito Santo: É a força ativa invisível de Jeová. Não é pessoal. 
 
Salvação: Ser batizado como Testemunha de Jeová. A maioria dos 
seguidores tem que ganhar a vida eterna na Terra, trabalhando de casa 
em casa. A salvação no céu está limitada aos 144 mil ungidos.  
Morte: Os 144 mil viverão no céu como seres espirituais. O 
remanescente dos justos, a grande multidão viverá na Terra e 
obedecerá a Deus perfeitamente por 1000 anos. Depois, deverão 
suportar a prova final, quando Satanás for solto do poço do abismo. 
 
Outras Características: Reúnem-se aos domingos nos Salões do Reino. 
Os membros ativos são instruídos a distribuir literatura de casa em 
casa. Uma vez por ano celebram a Refeição Noturna. Só os ungidos 
podem participar. Não comemoram feriados nem aniversários. Não 
saúdam a bandeira, não prestam serviço militar, não aceitam 
transfusões de sangue. Crêem que a guerra do Armagedon em breve 
ocorrerá. 
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separação eterna de Deus. A ressurreição corporal de Jesus garante 
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que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. 

9.11 - ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 
Fundador: Guilherme Miller nasceu em 1787, em Pittsfield, 
Massachutss, EUA. Ellen G. White nasceu em 1827. 
 
Escrituras: Considera os livros de Ellen White inspirados por Deus. O 
livro O Grande Conflito é considerado uma obra-prima. Outras 
publicações são: Vida de Jesus, Patriarcas e Profetas, Veredas de 
Cristo, O Desejado de Todas as Nações.  
 
Deus: Crê na Trindade. Mas há evidências que no começo o 
movimento não acreditava na Trindade. 
 
Jesus: Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Possui natureza 
pecaminosa, não concluiu a obra de Redenção na cruz. Está fazendo o 
juízo investigativo. 
 
Espírito Santo: É uma pessoa divina. 
 
Salvação: Pela obra de Cristo na cruz, a qual ainda será concluída. Há 
pecados perdoados, mas não extirpados. Satanás arcará com os 
pecados dos crentes e quando for aniquilado, os pecados serão 
cancelados. Guarda do Sábado é essencial à salvação.  
 
Morte: Após a morte, o espírito, que não é uma personalidade, mas 
apenas um fôlego de vida desaparecerá juntamente com o corpo - o 
sono após a morte. 
 
Outras Características. Aniquilamento dos ímpios. Jesus, em 1844, 
passou do primeiro compartimento do Santuário Celestial para o Santo 
dos Santos para concluir a obra de Redenção, onde está ocorrendo o 
juízo investigativo. 
 



9. - RELIGIÕES COMPARADAS 
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Fundador: Jesus Cristo. Fundado por volta dos anos 30-33 d.C na 
Judéia, região da Palestina. 
 
Escrituras: A Bíblia escrita originalmente em hebraico e aramaico 
(Antigo Testamento) e grego (Novo Testamento). 
 
Deus: O Deus Único é Trino – Pai (Deus), Filho (Jesus) e Espírito Santo 
(Consolador).  
 
Salvação: A Salvação é obtida pela Graça de Deus, mediante a fé, e 
não pelas obras. Basta crer no coração que Jesus morreu por nossos 
pecados e ressuscitou fisicamente, dentre os mortos. Teremos, então, 
assegurados o perdão e a ressurreição do nosso corpo. Este é o Plano 
Amoroso de Deus para perdoar os pecadores.  
 
Morte: Depois da morte, todas as pessoas esperam o Juízo Final. As 
pessoas salvas e as perdidas ressuscitarão. Os salvos viverão com Jesus 
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Outras características: A adoração em grupo, usualmente praticada 
nas igrejas. Não há cerimônias secretas, apenas o batismo e a Ceia do 
Senhor. Trabalho missionário voluntário. Ajuda aos necessitados: 
pobres, viúvas, órfãos e oprimidos. Os cristãos crêem que Jesus é o 
Messias Judeu prometido a Israel no Antigo Testamento. Jesus disse 
que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. 

9.12 - ESPIRITISMO 
Fundador: Allan Kardec – Paris - França – 1857. É uma Doutrina, 
Ciência e Religião, assim, busca estudar os fenômenos da natureza e 
principalmente a obra de Deus e de Jesus como o maior espírito que 
encarnou na Terra. 
 
Escrituras: O Livro dos Espíritos publicado em 1857, O que é 
Espiritismo publicado em1859, O Livro dos Médiuns publicado em 
1861, O Evangelho Segundo o Espiritismo publicado em 1864, O Céu e 
o Inferno publicado em 1865, A gênese publicado em 1868, Obras 
Póstumas. 
Deus: Deus é inteligência infinita. Poder impessoal controlando o 
Universo. - Jesus: Jesus foi um homem, não Deus. Quando esteve na 
Terra, ele foi um profeta e um médium avançado (alguém que se 
comunica com o mundo dos espíritos). Agora, Jesus é um espírito com 
o qual se comunica com o mundo dos espíritos. - Espírito Santo: O 
Espírito Santo é uma falange de espíritos. Cita Jo 14.16,26; 15.26 para 
apoiar a doutrina de que o Espiritismo cumpriu a promessa de Jesus, 
que disse que enviaria o Consolador.  
 
Salvação: O conhecimento e as boas obras possibilitam o acesso a um 
nível superior na vida futura. Arrependimento, expiação e reparação 
são as condições básicas para obtermos um espírito puro.  
 
Morte: Depois da morte aqui na Terra, a vida continuará no mundo 
dos espíritos. O céu e o inferno são estados da mente. Alguns espíritas 
crêem na reencarnação. 
 
Outras Características: Sessões para contatar os mortos. Curas 
psíquicas. Serviços congregacionais com cânticos, músicas, sermões, 
mensagens de espíritos mortos e profecias. Atraem as pessoas 
enlutada pois elas têm esperança de contatar o ente querido que 
morreu. 
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não pelas obras. Basta crer no coração que Jesus morreu por nossos 
pecados e ressuscitou fisicamente, dentre os mortos. Teremos, então, 
assegurados o perdão e a ressurreição do nosso corpo. Este é o Plano 
Amoroso de Deus para perdoar os pecadores.  
 
Morte: Depois da morte, todas as pessoas esperam o Juízo Final. As 
pessoas salvas e as perdidas ressuscitarão. Os salvos viverão com Jesus 
nos céus. Os perdidos, porém, sofrerá o tormento (inferno), a 
separação eterna de Deus. A ressurreição corporal de Jesus garante 
aos crentes que eles também terão corpos imortais. 
 
Outras características: A adoração em grupo, usualmente praticada 
nas igrejas. Não há cerimônias secretas, apenas o batismo e a Ceia do 
Senhor. Trabalho missionário voluntário. Ajuda aos necessitados: 
pobres, viúvas, órfãos e oprimidos. Os cristãos crêem que Jesus é o 
Messias Judeu prometido a Israel no Antigo Testamento. Jesus disse 
que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. 

9.13 - LEGIÃO DA BOA VONTADE – LBV 
Fundador: Alziro Elias David Abraão Zarur 
 
Escrituras: Declara que a Bíblia está cheia de erros devido ao estado 
evolutivo dos seus autores. Não crê na inspiração divina da Bíblia. 
Ensina que a Sagrada Escritura tem suas fábulas e lendas. 
 
Deus: Deus é inteligência infinita. Poder impessoal controlando o 
Universo.  
Jesus: Negam a divindade do Filho de Deus. Negam que Jesus tenha 
morrido na cruz para salvar os pecadores. Negam que Jesus teve um 
corpo físico. Falam de corpo fluídico aparente. Negam o nascimento 
virginal de Jesus. 
Espírito Santo: Dizem que é um conjunto dos espíritos: puros, 
superiores, bons, a falange sagrada. Negam a personalidade e a 
divindade do Espírito Santo. 
 
Salvação: A fé em Jesus não propicia salvação. A reencarnação é 
admitida. Os pecados não podem ser perdoados pelos méritos de 
Cristo. 
 
Morte: Não há ressurreição. Por ocasião da morte, ocorre o 
desprendimento da alma, que ainda fica algum tempo ao lado do 
corpo. Depois, viaja rumo ao mundo dos espíritos, onde receberá 
instruções para evoluir e aguardar o tempo de reencarnar. 
 
Outras Características: Seu fundador cultua seu irmão Satanás. A LBV 
não admite a existência do céu e do inferno, não crê na ressurreição 
dos corpos, no julgamento após a morte e na possibilidade de perdão. 
 



9. - RELIGIÕES COMPARADAS 
 9.1 - CRISTIANISMO 
Fundador: Jesus Cristo. Fundado por volta dos anos 30-33 d.C na 
Judéia, região da Palestina. 
 
Escrituras: A Bíblia escrita originalmente em hebraico e aramaico 
(Antigo Testamento) e grego (Novo Testamento). 
 
Deus: O Deus Único é Trino – Pai (Deus), Filho (Jesus) e Espírito Santo 
(Consolador).  
 
Salvação: A Salvação é obtida pela Graça de Deus, mediante a fé, e 
não pelas obras. Basta crer no coração que Jesus morreu por nossos 
pecados e ressuscitou fisicamente, dentre os mortos. Teremos, então, 
assegurados o perdão e a ressurreição do nosso corpo. Este é o Plano 
Amoroso de Deus para perdoar os pecadores.  
 
Morte: Depois da morte, todas as pessoas esperam o Juízo Final. As 
pessoas salvas e as perdidas ressuscitarão. Os salvos viverão com Jesus 
nos céus. Os perdidos, porém, sofrerá o tormento (inferno), a 
separação eterna de Deus. A ressurreição corporal de Jesus garante 
aos crentes que eles também terão corpos imortais. 
 
Outras características: A adoração em grupo, usualmente praticada 
nas igrejas. Não há cerimônias secretas, apenas o batismo e a Ceia do 
Senhor. Trabalho missionário voluntário. Ajuda aos necessitados: 
pobres, viúvas, órfãos e oprimidos. Os cristãos crêem que Jesus é o 
Messias Judeu prometido a Israel no Antigo Testamento. Jesus disse 
que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. 

9.14 - SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONSCIÊNCIA DE HARE-
KRISHNA 
Fundador: A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977). 
Fundada em 1965, em Nova Iorque, EUA. Baseada em ensinamentos 
hindus, por volta de 1500 a.C. 
 
Escrituras: A revista De volta à Divindade. As traduções e comentários 
das escrituras hindus por Prabhupada, especialmente o Bhagavad-Gita. 
 
Deus: Deus é o senhor Krishna. Krishna é um criador pessoal. As almas 
de todas as coisas viventes são partes dele. As suas escrituras dizem 
que Krishna, certa vez, dividiu-se em 16308 formas para aparecer com 
16308 cuidadoras de vaca.  
Jesus: Jesus não é importante. Ele usualmente é mencionado como 
um mestre iluminado vegetariano que ensinou a meditação. Ele não é 
a encarnação de Deus. Alguns partidários de Krishna consideram Cristo 
como Krishna. Outros dizem que ele é um grande Avatar (mestre). 
Espírito Santo: O Espírito Santo não é mencionado. 
 
Salvação: Cânticos contínuos em nome de Krishna, devoção total a 
Krishna, adoração de imagens e obediência às regras da Sociedade 
Internacional para Consciência de Krishna. Através de sucessivas 
reencarnações, o adepto é libertado do Carma Mau. 
Morte: Aqueles que estão sem luz continuarão se reencarnando 
ininterruptamente (renascer na terra), levando-se em consideração as 
más ações de uma pessoa em sua vida passada. 
 
Outras Características: Cânticos de mantra Hare Krishna em público, 
ioga, oferendas de alimentos, solicitação de doações. Dieta 
vegetariana. Proibição de tóxicos e apostas. O sexo só é permitido para 
procriação. A Sociedade Internacional para Consciência de Krishna 
atrai novos adeptos através de festas e programas culturais hindus. Os 
sectários passam a ter novos nomes e, muitas vezes, cortam seus 
relacionamentos com seus familiares. 



9. - RELIGIÕES COMPARADAS 
 9.1 - CRISTIANISMO 
Fundador: Jesus Cristo. Fundado por volta dos anos 30-33 d.C na 
Judéia, região da Palestina. 
 
Escrituras: A Bíblia escrita originalmente em hebraico e aramaico 
(Antigo Testamento) e grego (Novo Testamento). 
 
Deus: O Deus Único é Trino – Pai (Deus), Filho (Jesus) e Espírito Santo 
(Consolador).  
 
Salvação: A Salvação é obtida pela Graça de Deus, mediante a fé, e 
não pelas obras. Basta crer no coração que Jesus morreu por nossos 
pecados e ressuscitou fisicamente, dentre os mortos. Teremos, então, 
assegurados o perdão e a ressurreição do nosso corpo. Este é o Plano 
Amoroso de Deus para perdoar os pecadores.  
 
Morte: Depois da morte, todas as pessoas esperam o Juízo Final. As 
pessoas salvas e as perdidas ressuscitarão. Os salvos viverão com Jesus 
nos céus. Os perdidos, porém, sofrerá o tormento (inferno), a 
separação eterna de Deus. A ressurreição corporal de Jesus garante 
aos crentes que eles também terão corpos imortais. 
 
Outras características: A adoração em grupo, usualmente praticada 
nas igrejas. Não há cerimônias secretas, apenas o batismo e a Ceia do 
Senhor. Trabalho missionário voluntário. Ajuda aos necessitados: 
pobres, viúvas, órfãos e oprimidos. Os cristãos crêem que Jesus é o 
Messias Judeu prometido a Israel no Antigo Testamento. Jesus disse 
que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. 

9.15 - MEDITAÇÃO TRANSCENDENTAL 
Fundador: Maharishi Mahesh Yogi. Fundada em 1959, na Califórnia, 
EUA. Baseada no Hinduísmo e Ioga. A sede se encontra em 
Washington, EUA. 
 
Escrituras: Escrituras hindus, incluindo o Bhagavat-Gita. As Meditações 
de Maharishi Mahesh Yogi: A Ciência de Ser e A Arte de Viver e outras 
escrituras do fundador. 
 
Deus: Cada fragmento da criação é Deus (Brahma). O Ser Supremo não 
é pessoal. Toda criação é divina; todos são um e tudo é deus. 
Jesus: Jesus Cristo é um mestre, um guru, um Avatar (uma encarnação 
de Vishnu). Ele é um filho de Deus como os outros. Sua morte não 
expia pecados. Cristo não ressuscitou dentre os mortos. 
Espírito Santo: Espírito Santo não é mencionado. 
 
Salvação: Liberdade do ciclo de reencarnação, recebido através de 
ioga e meditação. A salvação final é a absorção e a união com Brahma. 
 
Morte: A reencarnação será um estado melhor (Carma Bom) se a 
pessoa agir bem. Caso contrário, ela poderá voltar a nascer e pagará 
por seus pecados passados (Carma Mau) sofrendo.  
 
Outras Características: Alguns discípulos usam roupas alaranjadas e 
têm a cabeça raspada, deixando um birote no alto da cabeça. Muitos 
hindus adoram ídolos de pedra e madeira em seus templos. Os gurus 
exigem obediência total. Os discípulos meditam em suas palavras, 
frases e fotografia. A ioga inclui a meditação transcendental, cântico, 
postura, exercícios de respiração, astrologia hindu e uso de cristais. 
 



9. - RELIGIÕES COMPARADAS 
 9.1 - CRISTIANISMO 
Fundador: Jesus Cristo. Fundado por volta dos anos 30-33 d.C na 
Judéia, região da Palestina. 
 
Escrituras: A Bíblia escrita originalmente em hebraico e aramaico 
(Antigo Testamento) e grego (Novo Testamento). 
 
Deus: O Deus Único é Trino – Pai (Deus), Filho (Jesus) e Espírito Santo 
(Consolador).  
 
Salvação: A Salvação é obtida pela Graça de Deus, mediante a fé, e 
não pelas obras. Basta crer no coração que Jesus morreu por nossos 
pecados e ressuscitou fisicamente, dentre os mortos. Teremos, então, 
assegurados o perdão e a ressurreição do nosso corpo. Este é o Plano 
Amoroso de Deus para perdoar os pecadores.  
 
Morte: Depois da morte, todas as pessoas esperam o Juízo Final. As 
pessoas salvas e as perdidas ressuscitarão. Os salvos viverão com Jesus 
nos céus. Os perdidos, porém, sofrerá o tormento (inferno), a 
separação eterna de Deus. A ressurreição corporal de Jesus garante 
aos crentes que eles também terão corpos imortais. 
 
Outras características: A adoração em grupo, usualmente praticada 
nas igrejas. Não há cerimônias secretas, apenas o batismo e a Ceia do 
Senhor. Trabalho missionário voluntário. Ajuda aos necessitados: 
pobres, viúvas, órfãos e oprimidos. Os cristãos crêem que Jesus é o 
Messias Judeu prometido a Israel no Antigo Testamento. Jesus disse 
que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. 

9.16 - IGREJA DA UNIFICAÇÃO 
Fundador: Sun Myung Moon (nasceu em 1920). Fundada na Coréia, 
em 1954. Atualmente a sede se encontra em Nova York, EUA. 
 
Escrituras: O Principio Divino por Sun Myung Moon, considerado o 
Testamento Completo. O Principio Divino e a Bíblia. 
 
Deus: Deus criou o universo a partir de si mesmo, o universo é o corpo 
de Deus. Deus não conhece o futuro e necessita do homem (Sun 
Myung Moon) para torná-lo feliz. Não há Trindade. 
Jesus: Jesus foi um homem perfeito, não Deus. Sua missão foi unir os 
judeus, encontrar uma esposa perfeita e constituir uma família 
perfeita. Sua missão fracassou. Jesus não ressuscitou fisicamente. A 
Segunda vinda de Cristo está cumprida em Sun Myung Moon, que é 
superior a Jesus e completará a missão de Jesus, que é realizar a 
redenção física do homem. Jesus só realizou a redenção espiritual. 
Espírito Santo: O Espírito Santo é um espírito feminino que trabalha 
com Jesus no mundo dos espíritos, a fim de dirigir as pessoas a Sun 
Myung Moon. 
 
Salvação: A obediência e aceitação dos verdadeiros Pais, (Moon e sua 
esposa) elimina o pecado e aperfeiçoa o adepto. Aqueles que são 
casados por Moon e sua esposa tomam um vinho que contém 21 
ingredientes (incluindo o sangue dos verdadeiros Pais). 
Morte: Depois da morte, a pessoa vai ao mundo dos espíritos. Não há 
ressurreição. Os membros sobem ao convencer a outros a seguir Sun 
Myung Moon. Todos serão salvos, inclusive Satanás.  
 
Outras Características: Casamentos em massa baseados em diferentes 
antecedentes raciais, preparados e efetuados por Moon. Os membros 
crêem que Jesus se dobrará a Sun Myung Moon. Moon é o Rei dos 
Reis, Senhor dos Senhores e o Cordeiro de Deus. Admite-se a prática 
da consulta aos mortos. 



9. - RELIGIÕES COMPARADAS 
 9.1 - CRISTIANISMO 
Fundador: Jesus Cristo. Fundado por volta dos anos 30-33 d.C na 
Judéia, região da Palestina. 
 
Escrituras: A Bíblia escrita originalmente em hebraico e aramaico 
(Antigo Testamento) e grego (Novo Testamento). 
 
Deus: O Deus Único é Trino – Pai (Deus), Filho (Jesus) e Espírito Santo 
(Consolador).  
 
Salvação: A Salvação é obtida pela Graça de Deus, mediante a fé, e 
não pelas obras. Basta crer no coração que Jesus morreu por nossos 
pecados e ressuscitou fisicamente, dentre os mortos. Teremos, então, 
assegurados o perdão e a ressurreição do nosso corpo. Este é o Plano 
Amoroso de Deus para perdoar os pecadores.  
 
Morte: Depois da morte, todas as pessoas esperam o Juízo Final. As 
pessoas salvas e as perdidas ressuscitarão. Os salvos viverão com Jesus 
nos céus. Os perdidos, porém, sofrerá o tormento (inferno), a 
separação eterna de Deus. A ressurreição corporal de Jesus garante 
aos crentes que eles também terão corpos imortais. 
 
Outras características: A adoração em grupo, usualmente praticada 
nas igrejas. Não há cerimônias secretas, apenas o batismo e a Ceia do 
Senhor. Trabalho missionário voluntário. Ajuda aos necessitados: 
pobres, viúvas, órfãos e oprimidos. Os cristãos crêem que Jesus é o 
Messias Judeu prometido a Israel no Antigo Testamento. Jesus disse 
que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. 

9.17 - PENTECOSTAIS UNICISTAS 
Fundador: Não há um fundador. Em 1913, durante uma reunião em 
acampamento pentecostal, em Arroyo Seco, perto de Los Angeles. 
McAlister pregava um sermão, afirmando que os apóstolos não 
batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois disso, 
John G. Scheppe disse ter recebido uma revelação da parte de Deus 
acerca do verdadeiro batismo em nome de Jesus Cristo. 
 
Escrituras: A Bíblia. 
 
Deus: A maioria que crê que Deus se manifestou como Pai no Antigo 
Testamento. Quando Jesus nasceu em Belém, manifestou-se como 
Filho. Após a ascensão de Jesus, Deus se manifestou como Espírito 
Santo (Modalismo). Crêem na Trindade Modal (três modos).  
Jesus: Jesus é o Pai. Ele não preexistiu como Filho. Tornou-se Filho ao 
nascer em Belém. Eles interpretam João 1.1 da seguinte maneira: 
Jesus foi somente uma idéia ou concepção na mente de Deus, antes 
do seu nascimento. 
Espírito Santo: O Espírito Santo é o próprio Jesus.  
 
Salvação: Pela fé em Jesus Cristo. Batismo só em nome de Jesus. 
Alguns grupos crêem que é necessário falar em línguas para ser salvo. 
 
Morte: Aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal. 
Não se batizam em nome de Jesus e os que crêem na doutrina da 
Trindade (três pessoas distintas) irão para o inferno. 
 
Outras Características: Este grupo geralmente vive um estilo de vida 
legalista. As mulheres usam vestidos longos. Os homens devem ter 
cabelo curto. A mulher não pode cortar o cabelo. Em alguns grupos as 
mulheres usam véus. As mulheres não podem usar maquiagem. Os 
grupos mais influentes são: Árvore da Vida, Tabernáculo da Fé, Igreja a 
Voz da Verdade. 



9. - RELIGIÕES COMPARADAS 
 9.1 - CRISTIANISMO 
Fundador: Jesus Cristo. Fundado por volta dos anos 30-33 d.C na 
Judéia, região da Palestina. 
 
Escrituras: A Bíblia escrita originalmente em hebraico e aramaico 
(Antigo Testamento) e grego (Novo Testamento). 
 
Deus: O Deus Único é Trino – Pai (Deus), Filho (Jesus) e Espírito Santo 
(Consolador).  
 
Salvação: A Salvação é obtida pela Graça de Deus, mediante a fé, e 
não pelas obras. Basta crer no coração que Jesus morreu por nossos 
pecados e ressuscitou fisicamente, dentre os mortos. Teremos, então, 
assegurados o perdão e a ressurreição do nosso corpo. Este é o Plano 
Amoroso de Deus para perdoar os pecadores.  
 
Morte: Depois da morte, todas as pessoas esperam o Juízo Final. As 
pessoas salvas e as perdidas ressuscitarão. Os salvos viverão com Jesus 
nos céus. Os perdidos, porém, sofrerá o tormento (inferno), a 
separação eterna de Deus. A ressurreição corporal de Jesus garante 
aos crentes que eles também terão corpos imortais. 
 
Outras características: A adoração em grupo, usualmente praticada 
nas igrejas. Não há cerimônias secretas, apenas o batismo e a Ceia do 
Senhor. Trabalho missionário voluntário. Ajuda aos necessitados: 
pobres, viúvas, órfãos e oprimidos. Os cristãos crêem que Jesus é o 
Messias Judeu prometido a Israel no Antigo Testamento. Jesus disse 
que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. 

9.18 - IGREJA VOZ DA VERDADE 
Fundador: Fundada em 1978, na cidade de Santo André, São Paulo, 
por Carlos A. Moysés.  
 
Escrituras: A Bíblia Sagrada. 
 
Deus: Negam a Trindade. Uma só pessoa na divindade que é Jesus. 
Jesus é o Pai (natureza divina), o Filho (natureza humana) e é o Espírito 
Santo. Três manifestações de uma só pessoa. Quando a Bíblia se refere 
a Deus, está falando sobre o Espírito Santo, que é o Pai, Criador e 
Senhor de todas as coisas. Manifestou-se, também, através de outras 
formas ou modos: como fogo, nuvem, vento, água, pomba, pão etc... 
 
Jesus: Jesus tanto é o Pai, como é o Filho. Manifestou-se como Filho 
pelo fato de assumido a forma humana e nascer como homem. 
 
Espírito Santo: Jesus manifestou-se como o Espírito e continua a se 
manifestar assim, porque a sua missão neste mundo é resgatar o 
nosso espírito do nosso corpo mortal. 
 
Salvação: O batismo é essencial para a salvação, pois oferece perdão e 
remissão de pecados. 
 
Morte: Haverá ressurreição.  
 
Outras Características: Jesus não existia antes da encarnação, Batismo 
só em nome de Jesus. 



9. - RELIGIÕES COMPARADAS 
 9.1 - CRISTIANISMO 
Fundador: Jesus Cristo. Fundado por volta dos anos 30-33 d.C na 
Judéia, região da Palestina. 
 
Escrituras: A Bíblia escrita originalmente em hebraico e aramaico 
(Antigo Testamento) e grego (Novo Testamento). 
 
Deus: O Deus Único é Trino – Pai (Deus), Filho (Jesus) e Espírito Santo 
(Consolador).  
 
Salvação: A Salvação é obtida pela Graça de Deus, mediante a fé, e 
não pelas obras. Basta crer no coração que Jesus morreu por nossos 
pecados e ressuscitou fisicamente, dentre os mortos. Teremos, então, 
assegurados o perdão e a ressurreição do nosso corpo. Este é o Plano 
Amoroso de Deus para perdoar os pecadores.  
 
Morte: Depois da morte, todas as pessoas esperam o Juízo Final. As 
pessoas salvas e as perdidas ressuscitarão. Os salvos viverão com Jesus 
nos céus. Os perdidos, porém, sofrerá o tormento (inferno), a 
separação eterna de Deus. A ressurreição corporal de Jesus garante 
aos crentes que eles também terão corpos imortais. 
 
Outras características: A adoração em grupo, usualmente praticada 
nas igrejas. Não há cerimônias secretas, apenas o batismo e a Ceia do 
Senhor. Trabalho missionário voluntário. Ajuda aos necessitados: 
pobres, viúvas, órfãos e oprimidos. Os cristãos crêem que Jesus é o 
Messias Judeu prometido a Israel no Antigo Testamento. Jesus disse 
que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. 

9.19 - IGREJA LOCAL DE WITNESS LEE 
Fundador: Witness Lee 
 
Escrituras: Afirma que não é necessário pesquisar, entender ou 
aprender as Escrituras Sagradas. Usam uma prática chamada orar ler a 
palavra. Seus membros consideram os livros de W. Lee inspirados por 
Deus. 
 
Deus: Deus é o Deus Triuno Processado. Um deus processado seria um 
deus que passa por alterações ou mudanças: de Pai para Filho, de Filho 
para o Espírito Santo e deste para a Igreja. 
 
Jesus: Jesus é tanto Pai, como é o Filho. Manifestou-se como Filho 
pelo fato de ter assumido a forma humana e nascer como homem. 
 
Espírito Santo: Jesus manifestou-se como o Espírito e continua a se 
manifestar. Cada um deles é um passo ou estágio sucessivo na 
revelação de Deus aos homens. 
 
Salvação: É necessário ser membro da Igreja Local a fim de ser salvo. 
 
Morte: Haverá ressurreição. 
 
Outras Características: O pecado é o próprio Satanás. Satanás habita 
no corpo, no ego, em nós. Somos uma nova encarnação de Cristo: 
homem-Deus. Libera-se o espírito recitando Ó Senhor Jesus. 
 



9. - RELIGIÕES COMPARADAS 
 9.1 - CRISTIANISMO 
Fundador: Jesus Cristo. Fundado por volta dos anos 30-33 d.C na 
Judéia, região da Palestina. 
 
Escrituras: A Bíblia escrita originalmente em hebraico e aramaico 
(Antigo Testamento) e grego (Novo Testamento). 
 
Deus: O Deus Único é Trino – Pai (Deus), Filho (Jesus) e Espírito Santo 
(Consolador).  
 
Salvação: A Salvação é obtida pela Graça de Deus, mediante a fé, e 
não pelas obras. Basta crer no coração que Jesus morreu por nossos 
pecados e ressuscitou fisicamente, dentre os mortos. Teremos, então, 
assegurados o perdão e a ressurreição do nosso corpo. Este é o Plano 
Amoroso de Deus para perdoar os pecadores.  
 
Morte: Depois da morte, todas as pessoas esperam o Juízo Final. As 
pessoas salvas e as perdidas ressuscitarão. Os salvos viverão com Jesus 
nos céus. Os perdidos, porém, sofrerá o tormento (inferno), a 
separação eterna de Deus. A ressurreição corporal de Jesus garante 
aos crentes que eles também terão corpos imortais. 
 
Outras características: A adoração em grupo, usualmente praticada 
nas igrejas. Não há cerimônias secretas, apenas o batismo e a Ceia do 
Senhor. Trabalho missionário voluntário. Ajuda aos necessitados: 
pobres, viúvas, órfãos e oprimidos. Os cristãos crêem que Jesus é o 
Messias Judeu prometido a Israel no Antigo Testamento. Jesus disse 
que os seus seguidores seriam conhecidos pelo amor fraternal. 

9.20 - MOVIMENTO NOVA ERA 
Fundador: Baseada no misticismo oriental, Hinduismo, Taoísmo, 
Cristianismo. Em parte, foi popularizada pela atriz Shirley MacLaine, 
entre 1980-1990. As crenças variam.  
Escrituras: Vários livros divulgam o pensamento da Nova Era. Eis 
alguns: Conspiração Aquariana, da autoria de Merilyn Fergussen, 
escrituras de I Ching, escritos hindus, budistas e taoístas. Além de 
valorizar as crenças dos índios norte-americanos, a astrologia, o 
misticismo e a magia. 
Deus: Tudo é um e tudo é deus. Deus é uma força impessoal, não uma 
pessoa. Os humanos têm poder interior sem restrições e precisam 
liberá-los 
Jesus: Não é o Salvador. É um modelo espiritual e guru, um avatar. Ele 
foi um adepto da Nova Era, pois liberou o poder divino da mesma 
maneira que qualquer um pode fazer. Muitos adeptos crêem que ele 
foi à Índia, ao Tibé e à Grécia para aprender verdades místicas. Ele não 
ressuscitou fisicamente, mas ascendeu a um reino espiritual mais 
evoluído. 
Espírito Santo: Algumas vezes é uma força psíquica. O homem é divino 
e pode experimentar fenômenos psíquicos tais como contatar a seres 
sobrenaturais. 
Salvação: É necessário o equilíbrio entre o Carma mau e o Carma bom. 
Os poderes sobrenaturais podem ser liberados através da meditação, 
conhecimento de si mesmo, meditação transcendental e espíritos 
guias. Seus partidários usam termos, tais como: renascidos para o 
novo conhecimento de si mesmo.  
Morte: As reencarnações humanas ocorrem até que a pessoa alcance 
a unidade com Deus. Não há vida eterna. Não há céu nem inferno. 
 
Outras Características: Seus adeptos podem praticar ioga, meditação e 
visualização. Cada ser humano deve se conscientizar da divindade que 
há em seu interior. Cristo são todas as pessoas e todas as pessoas são 
cristos potenciais. Terapia através de pirâmides e cristais. Crê na 
reencarnação. 


