Os Mórmons

A isca







Povo simpático
Uns dos melhores programas de
beneficência social do mundo
Forte Influência política
Violação de padrões éticos e familiares.

Os fatos






São lobos vestidos de ovelhas;
Seus missionários são bem treinados em
seus métodos de abordagem;
Forte alvo nos crentes “nominais”.

Seu fundador








Joseph Smith Junior
Nasceu em 23/12/1805 em Sharon, Estado
de Vermont;
Criado na pobreza e superstição;
Em 1.820 com 15 anos, já residente em
Palmyra, Estado de Nova Iorque.
Participou de um grande movimento
evangélico na região.

Imagem de Joseph Smit Junior

Primeira visão





Segundo relatado por Joseph Smit:
Ao orar num bosque, apareceram dois anjos
que disseram que todas as igrejas estavam
desviadas e que não deveria se unir a
nenhuma delas.
O evangelho de Cristo em breve seria
restaurado.

Segunda Visão






Apareceu o anjo MORONI, este disse haver
vivido naquela região a uns 1.400 anos atrás.
MORMOM, o pai de MORONI, um profeta,
havia gravado a história de seu povo em
placas de ouro.
Antes de serem exterminados, MORONI,
enterrou estas placas ao pé de um monte,
próximo do local onde hoje é palmyra.





MORONI, teria indicado a Joseph Smit, o
lugar onde as placas teriam sido
escondidas, e lhe emprestou umas pedras
especiais, um certo tipo de lentes
chamadas “URIM E TUMIM”, com as quais
ele poderia decifrar os dizeres.
O jovem Joseph Smith teria recebido as
placas em 1827 e a partir dessa altura ele
as teria traduzido para a inglês, dando
origem ao Livro de Mórmon, que
juntamente com a Bíblia, Doutrina e
Convênios e Pérola de Grande Valor é
considerado escritura divina para os
Santos.

Mais alguns detalhes






Durante o período de tradução dos caracteres, sempre
auxiliado por seu companheiro Oliver Cowdery o qual
era seu escrivão.
Voltou a orar ao Senhor, às margens do rio
Susquerrana, e como resposta obteve outra visão.
Dessa vez apareceu-lhe João Batista, o qual lhes
conferiu pela imposição de mãos, o sacerdócio de Aarão
que lhes dava autoridade para batizar.
Alguns dias depois lhes aparecereram Pedro, Tiago e
João, os quais possuiam as chaves do reino de Deus,
transferidas a eles pelo Senhor antes de sua ascensão
aos céus, os quais lhes impuseram as mãos e lhes
conferiram o sacerdócio de Melquisedeque.



Primeira Visão. Em 6 de abril de 1830, com
apenas 6 pessoas, conforme o número
mínimo exigido pelo lei americana, a igreja
foi formalmente organizada. E nesse
mesmo ano de 1830, Joseph Smith
publicou o Livro de Mórmon, tornou-se o
primeiro Élder da Igreja por ele iniciada e
denominada A Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias, isso porque
cuidava ser a mesma igreja que Jesus
criara quando estava na terra, só que agora
Restaurada por um novo profeta chamado
e ordenado por Deus, ou seja, Joseph
Smith(o próprio) .

A mensagem da Igreja conquistou
não
apenas
seguidores
como
também
inimigos
políticos
e
religiosos,
pois
no
inicio
do
mormonismo, os dirigentes da Igreja
se desentendiam com o governo
americano e com a ética protestante,
dominante no país no Século XIX.





Por conseguinte, os mórmons foram vítimas de centenas
de atos de violência e segregação, como incêndios de
caravanas lideradas por missionários e peregrinos. A
intolerância com os religiosos mórmons, culminou no
assassinato de Joseph Smith Jr., morto dentro da cela
onde estava preso, em Illinois.[6]
Com a morte de Smith, o proximo presidente e profeta
deveria ser o apóstolo mais experiente, que no caso era
Brigham Young mas muitos homens queriam o cargo de
presidente alegando outros tipos de sucessão
descumprindo a "vontade de Deus", e então foram
expulsos da Igreja e por isso muitos deles revoltados
formaram outras igrejas com seus seguidores;

• surgindo a partir daí dissidências e criações de
diferentes
organizações
religiosas,
embora
mantendo a crença comum no livro de Mórmon,
mas cerca de 90% dos mórmons seguiram Brigham
Young e aceitaram como seu novo líder, de acordo
com a "vontade de Deus", passando este a ser
considerado o segundo profeta de entre os
membros da A Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias.
• A igreja lançou um original e sistemático
programa missionário, através do qual envia
anualmente milhares de jovens entre 19 e 26 anos
para um trabalho de proselitismo de dois anos
ininterruptos.





Um outro grupo, cerca de 5%, apoiou Joseph Smith
III, filho de Joseph Smith Jr., como seu sucessor,
pois acreditavam que deveria ser pela ordem da
família, assim como reis nas monarquias.
Este segundo grupo ficou conhecido como A Igreja
Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias, sendo seu nome alterado para
Comunidade de Cristo no início da década de 2000,
hoje conta com 200.000 membros.

Crenças Mórmons
Regras de Fé
1- Cremos em Deus, o Pai Eterno, e em Seu
Filho, Jesus Cristo e no Espírito Santo.
2- Cremos que os homens serão punidos pelos
seus próprios pecados e não pela
transgressão de Adão.

3- Cremos que, por meio do Sacrifício
Expiatório de Cristo, toda a humanidade pode
ser salva pela obediência às leis e ordenanças
do Evangelho.
4- Cremos que os primeiros princípios e
ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no
Senhor Jesus Cristo; segundo,
arrependimento; terceiro, batismo por imersão
para a remissão dos pecados; quarto,
imposição das mãos para o dom do Espírito
Santo.

5-Cremos que um homem deve ser
chamado por Deus, pela profecia e pela
imposição das mãos, por quem possua
autoridade para pregar o Evangelho e
administrar as suas ordenanças.
6-

Cremos na mesma organização
existente na Igreja Primitiva, isto é,
apóstolos, profetas, pastores, mestres,
evangelistas, etc.

7- Cremos no dom das línguas, profecia,
revelação, visões, cura, interpretação
das línguas, etc.
8- Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus,
o quanto seja correta sua tradução;
cremos também ser o Livro de Mórmon a
palavra de Deus.
9- Cremos em tudo o que Deus tem revelado, em
tudo o que Ele revela agora, e cremos que Ele
ainda revelará muitas grandes e importantes
coisas pertencentes ao Reino de Deus.

10- Cremos na coligação literal de Israel e
na restauração das Dez Tribos; que Sião
será construída neste continente (o
americano); que Cristo reinará
pessoalmente sobre a terra; e que a
mesma será renovada e receberá a sua
glória paradisíaca.
11- Pretendemos o privilégio de adorar a
Deus, Todo Poderoso, de acordo com os
ditames da nossa consciência e
concedemos a todos os homens o
mesmo privilégio, deixando-os adorar
como, onde, ou o que quiserem.

12- Cremos na submissão aos reis,
presidentes, governadores e magistrados,
na obediência, honra e manutenção da lei.

13- Cremos em ser honestos, verdadeiros,
castos, benevolentes, virtuosos e em fazer
o bem a todos os homens: na realidade,
podemos dizer que seguimos a
admoestação de Paulo - Cremos em todas
as coisas e confiamos em todas as coisas,
temos suportado muitas coisas e
confiamos na capacidade de tudo suportar.
Se houver qualquer coisa virtuosa, amável
ou louvável, nós a procuraremos.

Fundação da igreja Mórmon




Joseph Smith encontrou quem o aceitasse como profeta e
fundou uma Igreja com seis membros. Esta, no conceito dele
era a única igreja verdadeira. Somente nela se conseguiria a
salvação da alma. Os crentes deviam edificar uma teocracia,
isto é, teriam seu próprio governo civil sob a direção de
Smith, o profeta, que seria o presidente. Teria a ajuda de
doze apóstolos. Os que não recebiam a mensagem eram
chamados de "gentios".
Uma série de "revelações" de Jeseph Smith foi
desenvolvendo a doutrina da Igreja e transformado-a em um
politeísmo, conf. Doutrinas e Convênios.(Livro da seita).

Missionários mórmons
Observe a vestimenta padrão, bem como o livro que um deles impunha.

Perseguição à igreja Mórmon e
seus Motivos


Devido à doutrina da poligamia, Smith e seus seguidores
sofreram várias perseguições, razão pela qual eram levados a
peregrinar de um a outro ponto da América, procurando onde
estabelecer uma colônia e fundar o reino de Deus. Não posso
afirmar, mas baseado em algumas pesquisas pode-se constatar
que Joseph Smith teve muitas esposas, existem aqueles que
dizem que foram aproximadamente 200 (duzentas).
Encontraram acolhida em Illinois, onde erigiram a cidade de
Nauvoo. Aí acusado de grosseira imoralidade falsificação, Smith
foi preso, e uma turba enfurecida invadiu a cadeia e, a tiros,
matou Smith e a seu irmão Hyrum. Veja (2 Co 4.4).

Modelo de suas “igrejas”

Refutações contra o
Mormonismo

Joseph Smith – um profeta?




Dt 13:1-5; 18:20-22; IS 9:13-16; Jr 14:13-16;
Ez 13:1-9.
Uma profecia vinda da parte de Deus, se
cumpre. Sendo assim aquele que profetiza
mentiras, deve ser ignorado. E o povo que
segue a falsa profecia sofrerá danos.

Algumas profecias de Smith




Concernente à Nova Jerusalém e seu templo
Smith declara: “a cidade e o templo devem
ser erigido no estado de Missouri nesta
(atual) geração.”
A cidade não foi construída; o templo não foi
erigido naquela geração. A profecia era falsa.

Sua casa em Nauvoo




Quanto a sua casa em Nauvoo Smith afirma
por revelação que esta sempre lhe
pertenceria (Doutrinas e Convênios 124:56-60).
Logo após sua morte, esta foi desfeita.

Seus inimigos




Os inimigos de Joseph Smith serão
confundidos ao procurar destruí-lo (2 Nefi
3:14.
Smith foi morto a bala, na prisão de
Carthage, em Illinois, no dia 27 de junho de
1844.

A vinda do Senhor




A vinda do Senhor, (História da Igreja,
volume 2, página 182). Em 1835 Smith,
profeta e presidente predisse “a vinda do
Senhor, que estava próxima... Até mesmo
cinquenta e seis anos deviam terminar a
cena”.
Passaram-se de 1891 e aqui estamos nós,
sem que esta falsa profecia se cumprisse.

“habitantes da lua




Referente aos “habitantes da lua”, Journal of
Oliver B. Huntington, volume 2, página 166.
“os habitantes da lua têm tamanho mais
uniforme que os da terra, têm cerca de
1,83m de altura. Vestem-se muito à moda
dos quacres, e seu estilo é muito geral, com
quase um tipo só de moda. Tem vida longa;
chegando geralmente a quase mil anos.

Doutrina sobre a Bíblia






Os Mormons dizem crer na Bíblia até onde ela se haja
conservado com a tradução correta. Afirmam que a "Igreja
apóstata" tem corrompido gravemente, tirando muitas partes e
acrescentando outras. Publicaram sua própria versão da Bíblia.
Eles utilizam da bíblia traduzida pelo Rei Tiago I, com alterações,
e acréscimos feitos por Smith. Dedicam três horas no que
chamam de adoração sendo: uma hora para escola dominical,
uma para o livro de mórmon e uma para Doutrina e Convênio,
História da igreja e Perola de grande valor.
A confrontação da Bíblia atual com manuscritos antigos faz ver
que Deus admiravelmente tem conservado sua Palavra livre de
tais alterações e corrupções. Os Mórmons dizem também que os
profetas vivos valem mais que todas as Bíblias. Veja Ap 22.18,19;
Pv 30.5,6; II Tm 3:14-17.



REFUTAÇÕES:
A Bíblia sagrada fala de si mesma como: O
Livro dos séculos (Sl 119.89; 1 Pe 1.25);
Divinamente inspirada (Jr 36.2; 2 Tm 3.16; 2
Pe 1.21); poderosa em sua influência (Jr 5.14;
Rm 1.16; Ef 6.17; Hb 4.12). Absolutamente
digna de confiança ( 1 Rs 8. 56; Mt 5.18; Lc
21.33); pura (Sl 19.8; verdadeira (Sl 119.142)
etc. Sobre Deus: Deus e Adão são pessoas
distintas. Deus é o criador(Gn 1.26), enquanto
que Adão é criatura de Deus( Gn 1.27). Deus
não é homem (Nm 23.19). Deus é Espírito (Jo
4.24)
etc.

Doutrina sobre Deus


O Mormonismo ensina que há muitos deuses. Os livros sagrados
desta igreja se contradizem com respeito a esta doutrina. No
princípio ensinavam que havia um só Deus, seguindo a doutrina
unitária que se encontra no livro de Mórmon, e na tradução que
Jeseph Smith fez da Bíblia. Mais tarde a igreja ensinava que
havia três deuses, negando a unidade do Pai, do Filho e do
Espírito. Depois seus ensinos se converteram num politeísmo
radical no qual todos os fiéis chegam a ser deuses. Contra o
politeísmo veja: Ex 20.1-3; Dt 6.4; 4.33,34,35,39; 1 Rs 8.60; Is
45.5,6,12,21,11;
Joel
2.27
.







Os Mórmons ensinam que Deus uma vez foi
homem como nós, que progrediu até tornar-se
um Deus e, mesmo nessa condição, continua a
possuir um corpo de carne e osso.
“O próprio Deus já foi como nós somos agora –
ele é um homem exaltado, entronizado em céus
distantes!” Ensinamentos do “profeta” Joseph
Smit, compilado por Joseph Fielding Smith, p.
336.
Ensina que: “como o homem é, Deus foi; como
Deus é, o homem poderá vir a ser” (Doutrina e
Convênios 130:22)



Os mórmons ainda ensinam que Deus tem
pai, um avô, e assim sucessivamente
(Ensinamentos do “profeta” Joseph Smit, p.
365).

Contestações






A Bíblia ensina, e nós cremos que:
Deus é Espírito (Jo 4:24; I Tm 6:15,16);
Que não é homem ( Nm 23:19; Os 11:9; Rm
1:22,23);
Deus é sempiterno (Sl 90:2; 139:7-10; Ap
19:6)

Doutrina sobre Jesus Cristo




Dizem que Jesus Cristo foi o Filho de DeusAdão e Maria. Não foi gerado pelo Espírito
Santo, mas por geração natural. Chegam ao
absurdo de dizer que Jesus teve várias
esposas, entre elas Marta e Maria, as irmãs de
Lázaro, e Maria Madalena.
As bodas de Caná, segundo eles, eram do
próprio Jesus e que Joseph Smith foi um de
seus descendentes, a linhagem prometida.

Jesus e satanás são espíritos
irmãos




Os mórmons além de afirmarem que Jesus é
nosso irmão mais velho e que progrediu até
chegar a ser um Deus, havendo primeiro sido
gerado como um “filho espiritual” por meio de
um pai e de uma mãe celestial, e depois
concebido fisicamente pelo pai e pela virgem
Maria, agora também afirmam:
Jesus e lúcifer são irmãos (Princípios do
Evangelho, pp 9,15,16,54,57.

Refutações








Jesus é o único e verdadeiro Filho de Deus; Ele
tem sempre existido como Deus, e é co-eterno e
co-igual com o Pai (Jo 1:1-4,10; 10:30; Cl 2:9) .
Pôs de lado a glória que compartilha com o Pai,
fazendo-se semelhante aos homens (Jo 17:4,5;
Fp 2:6-11).
Sua encarnação se fez quando concebido pelo
Espírito Santo e nasceu de uma virgem (Mt
1:18-23; Lc:1:34,35).
Em relação às bodas de Caná é só ler o texto
para constatar que Jesus foi apenas convidado
para o casamento Jo 2:1ss

Doutrinas sobre o Pecado e a
Salvação




Ensinam que Adão teve de desobedecer a um dos
mandamentos de Jeová para poder cumprir outro
mais importante, o de povoar a terra. Pela
desobediência de Eva ela foi condenada à
mortalidade. Para poder retê-la como esposa e
povoar a terra, ele também teria de fazer-se mortal.
Sabiamente desobedeceu também para que a raça
humana pudesse nascer.
“o pecado de Adão era um passo necessário no
plano da vida e uma grande bênção para toda a
humanidade. (Princípios do Evangelho p.31 e
Doutrinas de Salvação, vol.1,pp 114).

Refutações




A Bíblia ensina que a queda do homem foi um
grande mal, e que através disso o pecado
entrou no mundo gerando a morte (Rm 5.12-19)
A Bíblia não atribui nenhuma sabedoria à
escolha de Adão, pelo contrário desobedeceu
de forma consciente. (Rm 5:19; ITm 2:14).

A Expiação




O Mormonismo ensina que Jesus Cristo expiou somente
o pecado de seu Pai, Deus-Adão. Isto fez possível a
libertação da humanidade dos efeitos da queda, porém
não era para remir o homem dos pecados individuais.
Os mórmons ensinam que a obra redentora de Cristo
apenas garante o que ela chama de “salvação geral”,
que consiste no fato de pessoas serem ressuscitadas,
acontecendo para todos independente de terem aceito a
Cristo pela fé. Para eles a obra redentora não é
suficiente em si mesma para dar a vida eterna. Em vez
disso, seria preciso acrescentar nossas boas obras .
( Princípios do Evangelho, pp. 69, 291-292; Regras de
fé, pp 86, 88-89).



A Bíblia ensina que Jesus Cristo levou o nosso
pecado, e não somente os de Adão. (1 Jo 2.2; 3.5;
4.10; Is 53.4-6,12;Jo 1.29;1 Co 15.3; Gl 1.4;Hb 1.3;1).



A Bíblia ensina que a obra redentora de Cristo,
é a solução provida por Deus para o pecado da
humanidade. ( I pe 2:24)



Cristo, como o prometido cordeiro de Deus
sem mancha, cumpriu totalmente as
exigências da justiça Divina, para aqueles
que O receberam pela fé. (II Co 5:21; Ap
21:1-4)

Batismo pelos Mortos


Ensinam que aqueles que morrem sem ter
sido batizados na Igreja dos Mórmons, terão
oportunidade de ouvir a pregação da verdade
no mundo dos espíritos. Muitos crerão, mas
não terão ali oportunidade de se batizar para
serem salvos. Portanto, os fiéis que ainda
vivem, devem batizar-se em lugar de cada
defunto cuja conversão deseja. Para essa
doutrina citam 1 Pe 3.18-20 e 1 Co 15.29.

Refutações




I Pe 3:18-20 – Este texto não faz menção a pregar para
arrependimento e salvação, pois isto seria contrário aos
ensinamentos das Escrituras. Jesus após ressuscitar desceu ao
Hades e levou as boas novas da ressurreição àqueles que
morreram aguardando o Messias. Momento em que Jesus tomou as
chaves da morte e do inferno. Ap 1:17-18
I Co 15:29 – Este interpretado isoladamente gera motivos de
heresias, mas seu sentido real é dizer que muitos foram batizados,
tendo como motivação os mártires, que ao morrerem,
testemunharam que valorizavam mais a promessa da ressurreição,
que a vida presente. Basta ver o contexto, onde o Apóstolo está
trabalhando o assunto ressurreição e não batismo em si. II Pe 3:1517.





O Batismo vicário, ou seja, aquele feito no lugar
de uma outra pessoa (que já morreu), é
totalmente anti-bíblico e infundado. O batismo
Bíblico está ligado à decisão individual do
cristão, é uma conseqüência da salvação e não
um meio para adquiri-la. (Lc 16:26)
As Escrituras ensinam que hoje é o dia da
salvação e que não há outra oportunidade
depois da morte. Veja IICo 6.2; Hb 9:27; Mc
16.15,16, etc.

Batistério Mórmon em Nauvoo

Matrimôno



Matrimônio: Segundo a Bíblia, os ressuscitados
serão como os anjos, não se casam nem se dão
em casamento (Mt 22:29,30). Quando um pessoa
cônjuge morre, o outro fica desimpedido do
vínculo do casamento, podendo até mesmo
assumir novo matrimônio (Rm 7:2). Dizer que
permanecem unidos após isso, é negar o que a
Bíblia
declara.

A Teocracia




Os Mormons ensinam que o sacerdócio de sua
Igreja é o governo de Deus na terra. Os que
rejeitam serão condenados.
Refutação: Já vimos que a salvação depende da fé
em Cristo, não de ser membro de uma Igreja (At
16.31; Ef 2.8). Os cristãos através dos séculos têm
chegado a ser membros do reino de Deus, ao
receberem o Rei em seus corações e fazê-lo
Senhor
de
sua
vida
(Rm
14.17).



O árbitro maior da fé cristã é, não a teologia
seca e morta, nem as alegadas "visões" de
homens, sejam, eles quem forem, mas a
Bíblia sagrada. E é à luz dos seus ensinos
que as crenças do mormonismo são
refutadas. As regras de fé e prática do
cristianismo sempre foram e sempre será a
Bíblia
sagrada.

Roupa íntima Mórmon
“Garment”

Modo de uso da vestimenta e
motivos







Deve ser utilizado por baixo de qualquer
outra vestimenta, no caso da mulher, um
sutiã deve ser usado por cima e nunca por
baixo da “garment”.
Os mórmons consideram o uso sagrado.
São compostos de duas peças sendo uma
bermuda e uma camisa.
Representa “estar no mundo sem ser do
mundo”.








Não permite exposição do corpo, toda
vestimenta deve ter cumprimento superior as
medidas tanto da camisa quanto da
bermuda.
Representa para eles “santidade”.
Somente devem ser removidos em caso de:
nadar, se banhar, relações íntimas.
No caso de banho de sol, não é permitido
remover a vestimenta.







Alegam livramentos para aqueles que
utilizam, como:
Num acidente com serra elétrica, as roupas
externas ficaram totalmente destruídas, mas
seu garment ficou intacto.
Uma pessoa sofreu queimaduras graves nos
braços e nas pernas, mas ainda assim os
ferimentos nos corpos mostram interrupção
no ponto exato onde as mangas e as pernas
do garment começam.





Outra razão para se usar os garments, ou
vestimentas Mórmons, é a proteção
espiritual.
Uma pessoa inicia o uso da vestimenta a
partir da primeira visita ao templo mórmon,
quando este faz a promessa de uso das
vestimentas, que dá força contra as
tentações e confusões espirituais. Alegam
que a pessoa fica mais fortalecida para
cuidar da família, ler as “escrituras”, orar e
contra tentações físicas.





Ajuda a pessoa a lembrar-se de seu
compromisso com Deus.
Caso um Mórmon caia em tentação de
sedução, flerte ou estimulação, ele é barrado
pela vestimenta que é a última barreira antes
do pecado, caso não ouça este aviso, a
remoção do garment serve como um forte
aviso de sua traição a Deus e as sagradas
promessas feitas.



O Mórmon recebe instruções individuais sobre
qual a maneira correta de se usar e de cuidar do
garment, e além disso, eles passam por uma
cerimônia sagrada chamada de Endowment ou
investidura. Desse ponto em diante, tanto de dia
quanto de noite, eles utilizam a vestimenta como
um símbolo de sua adoração, um lembrete dos
convênios, proteção contra perigos físicos e
espirituais.

Conclusão


"Amados, não deis crédito a qualquer espírito;
antes provai os espíritos se procedem de Deus,
porque muitos falsos profetas têm saído pelo
mundo'" (1 Jo 4.1). Na história do mormonismo se
vê o perigo de seguir pessoas em vez de Cristo e
Sua Palavra. Tal como a popularidade de Jeseph
Smith cegou seus seguidores para suas faltas e
falsidade de sua mensagem, surgem problemas
similares ainda hoje. Existem muitos falsos
doutrinadores com muita popularidade em nossos
dias. ( I Tm 4:1; Gl 1:8,9; II Co 11:14)

