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1- Toda religião é boa e todo caminho leva a Deus (pluralismo) 
Mt 18.3; Lc 13.3; Jo 3.3; 14.6; At 4.12; 1Tm 2.5; 1Jo 5.11-12. 
Propagação do ecumenismo, budistas, hindus, muçulmanos, cristãos, 
todos tem a verdade. 2Jo 9-10. Chamam os cristãos de intolerantes.  
 
2- O que vale é a minha experiência com Deus (misticismo), no grego 
é ”aquilo que é iniciado nos mistérios”. Revelações secretas, doutrina 
secreta. Devemos estar prontos para dar razão da nossa fé. 
Js 1.8; Sl 1.1-3; 119.30; Jo 20.31; Gl 1.8-9; 2Tm 3.15-17. 
Toda revelação precisa encontrar apoio bíblico. 
 
3- A Bíblia trás apenas parte da revelação (relativismo) 
Jo 12.48; Rm 15.4; Gl 1.8-9; 2Tm 3.15-17; Hb 4.12; Ap 22.18-19. 
No relativismo não há verdade absoluta, Is 5.20, 21, 24; Jo 14.6 
 
4- Sirvo a Deus do meu jeito (subjetivismo) 
2Cr 20.20; Is 5.20; Mt 7.21; Lc 10.16; Jo 3.36; Tt 1.16. 
As atitudes e os padrões morais são questões de escolha e gosto 
pessoal, e não uma questão de valores eternos e padrões fixos. Viver 
de acordo com minhas próprias preferências. 
 
5- Preciso ver para crer (secularismo) 
Dt 32.6-7; 2Re 7.1-2 (milagres); 18.20; Jr 5.12-14; Jo 20.29. 
Importa a vida que podemos ver e viver em nosso tempo, aqui não 
há esperança em Deus. 
 
6- A igreja vai querer meu dinheiro (consumismo) 
Jó 41.11; 2Cr 29.11-17; Ag 1.5-6; Lc 6.38; 2Co 9.6-11. Meu dinheiro 
é para meu consumo. Ilusão da eternidade terrena. O homem é um 
mero consumidor de mercadorias. Dinheiro trás felicidade. Não 
idolatrar o consumismo. 
 
7- Quero viver a vida (hedonismo) – O alvo da vida humana é a 
obtenção do prazer, paralelamente à tentativa de evitar a dor ou 



sofrimento. O prazer é o único bem que existe. O prazer não deve 
ocupar o lugar de Deus. Arrepender-me do que, se tudo está bem? 
Ec 11.9; Is 55.6; Lc 12.20; At 3.19; 17.30-31; Hb 3.15; 4.7. 
 
Não podemos deixar que nada nos tire de nossa visão celestial, a 
esperança da vinda de Cristo, e nosso trabalho aqui em prol de sei 
reino na salvação das almas perdidas. 
Jesus te ama, aceite-o por teu único e suficiente Salvador. 
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