


Agenda 

• O que é Apologética 

• Heresias 

• Animismo 

• Panteísmo 

• Hinduísmo 

 

 



Apologética 

•  do grego ἀπολογητικός , derivada de 

apologia, do grego απολογία: “defesa 

verbal” 

• No sentido cristão – “DEFESA DA FÉ” 



Apologética não é 

 Ataque a outras religiões  

 

 

 

     mas  
    defesa da Fé 

 



Por que estudar Apologética? 

“Antes, santificai ao SENHOR Deus em vossos 

corações; e estai sempre preparados para responder 

com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a 

razão da esperança que há em vós...” 

I Pedro 3.15 



Por que estudar Apologética? 

“Toda a Escritura é divinamente inspirada, e 

proveitosa para ensinar, para redargüir, para 

corrigir, para instruir em justiça;” 

II Timóteo 3.16 



“Acautelai-vos, porém, dos 

falsos profetas, que vêm até 

vós vestidos como ovelhas, 

mas, interiormente, são 

lobos devoradores. ” 

Mateus 7.15 



Heresia 

• Heresia (do latim haerĕsis, por sua vez do 

grego αἵρεσις , “escolha” ou “opção”)  

• No sentido cristão se tornou sinônimo de 

doutrina errada, falsa, seita. 





Animismo - definição 

– O termo animismo é oriundo da 

expressão anima, que significa alma 

ou fôlego. 

– Crença que atribui vida espiritual à 

coisa inanimada, também inclui a 

crença que atribui vida aos mortos; 

– Dizem que após a morte a alma 

humana continua a viver em estado 

espiritual, permanecendo ao redor do 

lugar em que a pessoa viveu; 

– Para eles existe um poder 

sobrenatural mas não um Deus 

pessoal. 



Animismo - definição 

– O animismo encontra-se nas mais 

diversas culturas e sociedades em 

todo o mundo.  

– Na cultura brasileira as forças 

naturais são atribuídas a espíritos, 

como os espíritos das águas, 

fantasmas, seres que habitam nas 

florestas.  

– O catolicismo e o espiritísmo estão 

repletos de conceitos animistas.  

 



Animismo - características 

1. Objetos não são simples matéria inanimada; O 
universo é espécie de grande força viva; 

2. Os espíritos presentes em objetos inanimados 
sobreviveriam à destruição desses objetos; 

3. Esses espíritos podem ser não-humanos, puros ou 
de mortos. Bruxos e  médiuns teriam a capacidade 
de dialogar com os espíritos. 

 

Lugares assombrados ou veneração de determinadas 
localidades tem relação com o Animismo.  

 



 Religiões tradicionais da África; 
• espíritos da natureza 

 

 Religiões orientais:  
• Xintoísmo (religião tradicional do 

Japão) 

• Alguns grupos do Induísmo 

 

 Religiões nativas da América 
• Índios (orações dirigidas a vegetais, 

animais e outros) 

Religiões animistas 



Animismo - Crenças 

1. Elementos cósmicos: Sol, Lua e estrelas 

2. Elementos naturais: rios, florestas, animais e 

pedras 

3. Fênomenos climáticos: chuvas, terremotos, etc 

 

De acordo com os animistas todos os itens acima possuem 

espíritos, ou seja, possuem anima (alma). 

 



Coincidência entre Animismo e 

Cristianimo 

• O fato de existir coincidência em alguns pontos entre o 

Animismo e Cristianimo não significa que o Animismo 

esteja correto. O Animismo foi construído sobre alguns 

pontos verdadeiros.   

 



Coincidência entre Animismo e 

Cristianimo 

1. Ambos distinguem entre espírito e matéria; 

2. Ambos reconhecem a existência de forças sobrenaturais 

que interferem na vida; 

3. Ambos interagem com forças sobrenaturais; 

4. Orações, adoração e conduta são norteados pela crença 

nas forças sobrenaturais; 

5. Ambos apresentam o conceito de dinamismo 

 Sistema filosófico que considera a matéria animada por 

forças próprias e imanentes; 

 

 Para os cristãos o mundo espiritual está sujeito ao Deus 

Criador.  

 No animismo o mundo espiritual está sujeito a muitos 

espíritos e entidades espirituais dos objetos inanimados.  

 



O sincretismo é a mistura 

de várias crenças. Por 

isso, é possível encontrar 

cristãos animistas. 

Sincretismo 



 E os discípulos, vendo-o 

andando sobre o mar, 

assustaram-se, dizendo: É um 

fantasma. E gritaram com 

medo.  

Mateus 14.26 

A crença  em fantasmas 

é Animista! 



Causas do Sincretismo 

1. Profetismo: se autodenomiam profetas e 

procuram poder e posições; 

2. Messianismo: homens que alegam ser o Messias; 

a mesma tentação de Eva (sereis como Deus!) 

Gênesis 3.5; 

3. Dons especiais de cura: líderes que alegam ter 

dons especiais de cura; 

4. Ataques aos costumes tradicionais: Muitas 

nações possuem costumes antibíblicos 

(poligamia, deus estranhos, folclore, etc) 

5. Sistema Educacional: Muitos receberam a 

educação e tentam adaptar as escrituras às suas 

convicções.  



Pontos conflitantes 

1. O cristianismo condena o politeísmo; 

2. O cristianismo repudia o dinamismo Animista; 

3. A ética cristã é baseada no Amor; A animista no 

Terror 



A morte no Animismo 

1. O espírito sobrevive a morte física; 

2. O espírito passa para uma vida mais fácil e 

farta; 

3. Em alguns casos o espírito fica próximo, vivendo 

como um fantasma (na maioria das vezes, 

maligno); 

4. Exixte a interação entre vivos e mortos (oferecer 

alimentos, sacrifícios, etc); 

5. O espírito pode retornar para resolver 

problemas não resolvidos ou para se vingar; 

6. Etc; 



Panteísmo 



Panteísmo - Definição 

– O Panteísmo é o desdobramento 

natural do Animismo.  

– A filosofia do Panteísmo é: “Deus 

está em tudo e tudo é 

Deus”; 

– O animismo aponta um espírito em 

cada elemento, o Panteísmo aponta 

Deus em cada elemento. 





Cesaréia de Filipe 

Cesaréia de Filipe era uma antiga cidade, localizada no 

sopé sudoeste do Monte Hermon. Por volta do ano 20 a.C. o 

rei Herodes o grande, construiu aos pés do monte Hermon 

um templo branco de mármore, e dedicou a César Augusto. 

Quando Herodes morreu a cidade ficou nas mãos de seu 

filho, Herodes Filipe, que a ampliou, e embelezou, e a 

chamou de Cesaréia de Filipe, para alcançar graça diante 

seu imperador Tibério César, e distingui-la da outra 

Cesaréia, a capital romana na Judéia e porto marítimo muito 

mais conhecida, que ficava na costa 



Portas do Inferno 
entrada do Hades na 

mitologia grega 



Religiões Panteístas 

– Taoímo; 

– Hinduísmo; 

– Budismo; 

– Neo Paganismo; 

– Teosofia; 

– Nova Era; 

– Etc. 

 



Pontos de vista do Animismo que 

favorecem o Evangelho 

1. Acreditam no ser Supremo, embora vagamente; 

2. Observam a prática do sacrifício para expiação e 

para aplacar a fúria dos espíritos; 

3. Respeitam os idosos; 

4. Tem sensibilidade para com as coisas espirituais; 

5. Recomendam a união na comunidade; 

 



Pontos de vista do Animismo que 

prejudicam o Evangelho 

1. Acreditam que Deus está distante das 

necessidades humanas; 

2. Acreditam que os mortos estão ao redor; 

3. Têm medo de espíritos danosos; 

4. Dependem de fetiches e magia; 

5. Têm pouca esperança na eternidade com Deus; 

6. Dependem das obras para a Salvação; 

7. Não têm consciência do pecado devido à falta de 

lei; 

8. Não tem nenhum Ajudador presente nas 

provações; 



Ato ou efeito de refutar, 

de rebater com êxito feliz 

os argumentos do 

adversário, apresentando 

provas convincentes. 

Razões alegadas para 

refutar: a refutação de um 

argumento. 

Prova que destrói uma 

alegação: suas alegações 

constituem refutação de 

suas palavras. 

Refutação 



Porque Deus amou o mundo 

de tal maneira que deu o seu 

Filho unigênito, para que todo 

aquele que nele crê não 

pereça, mas tenha a vida 

eterna.  

João 3.16 



Mas que diz? A palavra está 

junto de ti, na tua boca e no 

teu coração; esta é a palavra 

da fé, que pregamos,  

A saber: Se com a tua boca 

confessares ao Senhor Jesus, e 

em teu coração creres que 

Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, serás salvo. 

Romanos 10. 8-9 

Deus está Perto! 



Mas tu, quando orares, entra 

no teu aposento e, fechando a 

tua porta, ora a teu Pai que 

está em secreto; e teu Pai, que 

vê em secreto, te 

recompensará publicamente.  

Não vos assemelheis, pois, a 

eles; porque vosso Pai sabe o 

que vos é necessário, antes de 

vós lho pedirdes.  

Mateus 6.6-8 

Deus está Perto! 



Porque há um só Deus, e um 

só Mediador entre Deus e os 

homens, Jesus Cristo homem.  

1 Timóteo 2.5 

Deus está Perto! 



No amor não há temor, antes o 

perfeito amor lança fora o 

temor; porque o temor tem 

consigo a pena, e o que teme 

não é perfeito em amor.  

1 João 4.18 

Quem está em Cristo não 

precisa ter medo de 

espíritos demoníacos! 



Porque Deus não nos deu o 

espírito de temor, mas de 

fortaleza, e de amor, e de 

moderação.  

2 Timóteo 1.7 

Quem está em Cristo não 

precisa ter medo de 

espíritos demoníacos! 



E disse-lhes: Eu via Satanás, 

como raio, cair do céu.  

Eis que vos dou poder para 

pisar serpentes e escorpiões, e 

toda a força do inimigo, e nada 

vos fará dano algum. 

 Mas, não vos alegreis porque 

se vos sujeitem os espíritos; 

alegrai-vos antes por estarem 

os vossos nomes escritos nos 

céus.  

 

Lucas 10.18-20 



E assim todo o sacerdote 

aparece cada dia, ministrando 

e oferecendo muitas vezes os 

mesmos sacrifícios, que nunca 

podem tirar os pecados;  

Mas este [Jesus], havendo 

oferecido para sempre um 

único sacrifício pelos pecados, 

está assentado à destra de 

Deus,  

Hebreus 10.11-12 

Jesus já ofereceu-se 

como sacrifício por nós! 



Porque pela graça sois salvos, 

por meio da fé; e isto não vem 

de vós, é dom de Deus.  

Não vem das obras, para que 

ninguém se glorie;  

Porque somos feitura sua, 

criados em Cristo Jesus para 

as boas obras, as quais Deus 

preparou para que 

andássemos nelas.  

Efésios 2.8-10 

Salvação é pela Graça, 

não pelas obras! 



Não pelas obras de justiça que 

houvéssemos feito, mas 

segundo a sua misericórdia, 

nos salvou pela lavagem da 

regeneração e da renovação do 

Espírito Santo,  

Que abundantemente ele 

derramou sobre nós por Jesus 

Cristo nosso Salvador;  

Tito 3.5-6 

Salvação é pela Graça, 

não pelas obras! 



A religião dos milhões de deuses 





Hinduísmo - Origem 

– Surgiu na Índia em 
aproximadamente 1500 a.C 

– Conjunto de princípios e práticas 
religiosas da população da Índia. Os 
VEDAS são o conjunto [escrito]  de 
todas as tradições e preceitos do 
Hinduísmo. 

– 760 Milhões de adeptos no mundo, 
14% da população; 

– Tudo o que existe, desde a natureza 
até a divisão da sociedade em 
classes, é justificado pela religião. 
Dessa maneira, a cultura está 
presente no cotidiano de todo hindu. 

 

 



Hinduísmo - Características 

– Apesar da variedade de cultos, rituais, 
regras, doutrinas e seitas que 
caracterizam o hinduísmo, podemos 
ressaltar dois pontos comuns: 

• Existe um grande número de deuses. Esses 
deuses sofrem a influência dos desejos e 
das vontades dos homens. 

– Alguns eles são: 

• Indra: Senhor dos deuses, representado 
como um touro; 

• Aurora: mãe de todas as criaturas 
representada como uma vaca; 

• Vata: Deus dos ventos; 

• Os mais importantes compõem a trindade 
hindu: Vishnu, Shiva e Brahma. 

 



Sistema das Castas 

 A separação por casta está ligada aos arianos [de cor 

clara] que eram povos indo-europeus originários da 

Ásia Central ou dos planaltos do Irã, que se 

expandiram para a Europa, Pérsia e a Índia que 

subjulgaram os  habitantes do Vale do rio Indo (de cor 

escura); 

 Na sua origem eram 4 castas: 

1. A dos escravos; 

2. A dos homens livres; 

3. Guerreiros nobres (xátrias): donos de terras e envolvidos 

na política do país, da qual saía o rei; 

4. Brâmanes (homens do sagrado): sacerdotes e mágicos que 

atuavam tanto nas aldeias quanto junto ao rei. 

Párias: eram os excluídos, não possuíam nenhum direito. 



Sistema das Castas 





Divindidade 

 Para os hindus, Brahma não é bem um deus, mas 

uma noção de totalidade, aquilo que envolve todas 

as coisas e todos os seres. 



O Karma 

Duas ideias essenciais do hinduísmo: 

A reencarnação: está ligada à ideias do Karma, 

base da religião hindu. 

O Karma é o conjunto de atitudes negativas 

que cada pessoa toma durante a vida. Esse 

negativismo marca toda a existência do 

indivíduo, criando um “peso” para sua alma. 

Apenas pelas sucessivas reencarnações é que a 

alma vai se purificando e atingindo estágios 

mais elevados. 



Salvação (Nirvana) 

A salvação, que os hindus chamam de 

Nirvana (libertação), só acontece quando a 

alma consegue libertar-se dos ciclos 

reencarnatórios e reencontrar-se com o 

todo, o absoluto, Brahma. 

O Nirvana pode ser atingido pela disciplina 

física e mental, de acordo com várias 

técnicas, entre elas a ioga. 



O rio Ganges é considerado 
sagrado. As pessoas banham-se 
em suas águas para purificar a 
alma e as cinzas dos mortos que 
são cremados são despejadas nas 
águas do rio. 

 



Indicações: 

 
Centro apologético cristão de 

pesquisa 

http://www.cacp.org.br 

Instituto cristão de pesquisa (revista 
“Defesa da Fé” 

http://www.icp.org.br 
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