O
QUE É
UMA IGREJA
FUNDAMENTALISTA
?

O que gerou o Modernismo/Liberalismo teológico?
O ILUMINISMO
O modernismo foi o legado do Iluminismo, um movimento intelectual feito por pensadores
filosóficos que ocorreu no final do século XVII e no século XVIII, onde destacava a soberania da
razão humana. Um tempo em que tiraram Deus do centro (teocentrismo) para colocar o homem
com sua razão (humanismo). Nesta época procurava-se estabelecer o que era aceitável para a
razão humana e tudo que não fosse racional, como os milagres, eram rejeitadas como superstição
e lendas.
O evento iluminista com que seus pressupostos alcançou a teologia cristã e originou a teologia
liberal no final do século XVIII e no século XIX.
O Iluminismo influenciou toda as áreas da sociedade moderna. A ciência, com a Teoria da
Evolução de Darwin, a filosofia com Carl Marx e a teologia com o alemão Friedrich Daniel Ernst
Schleiermacher (1768-1834). Este teólogo, influenciado pelo iluminismo, misturou uma filosofia
humanista/racionalista com a teologia ortodoxa, criando assim uma teologia baseada puramente
na razão. Ele negava a autoridade e os milagres de Jesus, o Cristo, escrito na bíblia.

O MODERNISMO

O movimento modernista do sec. XIX influenciou todas as áreas da sociedade
CIÊNCIA
Charles Darwin

Falsa ciência
Fruto: Ateísmo/materialismo

FILOSOFIA

TEOLOGIA

Carl Marx

Frederick Schleiermacher

Falsa filosofia
Fruto: Humanismo

Falsa teologia
Fruto: Secularismo

O MOVIMENTO MODERNISTA GEROU O
LIBERALISMO TEOLÓGICO
IPLICAÇÕES DO MODERNISMO/LIBERALISMO TEOLOGICO:

•
•
•
•
•
•

A bíblia não é infalível
A fé baseada no sentir, não na razão
A verdade não é absoluta
O homem pode se auto libertar
Visão humanista
Doutrinas são secundarias

“Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da
fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios” (1Tm.4:1)

“Self-made man/Aquele que se fez”

Esta escultura, que mostra o homem se auto esculpindo, representa bem o
pensamento modernista que afirma que o homem pode se auto realizar, que seus
esforços podem tira-lo da ignorância. Sendo assim, o conceito cristão de salvação é
somente para os ignorantes. .

Fundamentalismo Bíblico, uma resposta ao Modernismo/Liberalismo teológico
O Movimento Fundamentalista tem suas raízes no Seminário Teológico de
Princeton por causa de sua associação com os graduados daquela instituição. Dois
ricos leigos da igreja comissionaram 97 líderes de igrejas conservadoras de todo o
mundo ocidental a escrever 12 volumes sobre os princípios básicos da fé cristã.
Eles então publicaram esses escritos e distribuíram mais de 300.000 cópias
gratuitamente para ministros e outros envolvidos na liderança da igreja. Os livros
foram intitulados Os Fundamentos, e ainda existem hoje como um conjunto de
dois volumes.
O Fundamentalismo foi formalizado no final do século 19 e início do século 20 por
cristãos conservadores - John Nelson Darby, Dwight L. Moody, BB Warfield, Billy
Sunday e outros - que estavam preocupados com o fato de que os valores morais
estavam sendo corroídos pelo Modernismo.

Por que Fundamentalista?
O termo FUNDAMENTALISTA foi utilizado primeiramente por Curtis Lee Laws
em 1920 no jornal batista Watchman Examiner, NY.

A declaração dos fundamentalistas bíblicos
continha 5 pontos básicos:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A infalibilidade das Escrituras;
A divindade de Cristo;
O nascimento virginal de Jesus;
A crucificação de Jesus para remissão dos pecados;
A ressurreição de Jesus e seu retorno como fato histórico

A Bíblia diz que somos...
“Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina.” (Ef.2:20)

ALGUNS DOS
PRINCIPAIS ERROS DO
LIBERALISMO TEOLOGICO
REJEITADOS PELOS
CRISTÃOS
FUNDAMENTALISTAS
BÍBLICOS

TEXTOS BIBLICOS ADULTERADOS
Traduções Fieis

Traduções Infiéis
NVI
KJA
BLH
ARA
TNM
BJ

KJV
ACF
LTT
RV

Tradução ACF
E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os
sãos não necessitam de médico, mas, sim, os
que estão doentes; eu não vim chamar os
justos, mas, sim, os pecadores ao
arrependimento. (Mr.2:17)

Tradução NVI
Ouvindo isso, Jesus lhes disse: "Não são os
que têm saúde que precisam de médico, mas
sim os doentes. Eu não vim para chamar
justos, mas pecadores (Mr.2:17)

Este é apenas um pequeno exemplo, dentre milhares, onde teólogos modernistas optaram por uma texto adulterado das Escrituras que omite a
palavra “arrependimento”, algo fundamental para uma fé genuína.

Deus, em Ap.22:18,19, proíbe acréscimos e decréscimos à sua Palavra

ECUMENISMO RELIGIOSO
União religiosa universal sob a perspectiva humana

CMI

United Religions Iniciative
Iniciativa para a União das Religiões

O ecumenismo é um esforço em unir as religiões para o bem comum da humanidade (humanismo) sem se importar com questões
doutrinarias. Esta visão rejeita as prerrogativas bíblicas que afirma que as doutrinas são mais importantes para a humanidade que a
simples união dos homens em torno de questões simplesmente humanitárias.

Todo aquele que prevarica, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem
persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter
convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis.
Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. (2Jo.1:9-11)

PENTECOSTALISMO/CARISMATISMO
Desenvolveu-se como movimento religioso em 1901 com Charles Fox Pahram,
em Topeka, Kansas - USA.
Fases do Movimento Pentecostal
Clássico
“Batismos”
com o
E.Santo
O Movimento Pentecostal é uma deturpação do que
ocorreu em At.2:4. É reflexo do Modernismo por
rejeitar a ortodoxia doutrinaria das igrejas, abrindo,
assim, espaço para novas “revelações” e experiencias
espirituais estranhas ao Novo Testamento.

1900

Pós-clássico
Curas e
milagres
1950

Néo
Pentecostalismo

Prosperidade
e exorcismos
1980

Pentecostalismo

Apostólico
Autoritativo
2000

Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos
céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos
demônios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? (Mt.7:21,22)

CECULARIZAÇÃO DA IGREJA
Separada do
mundo.
Santa, pura e
espiritual.

Igrejas Fieis
Igrejas Infiéis

Mundo Incrédulo/Perdido

Misturada com
o mundo.
Amiga dos
prazeres, carnal.

O modernismo Teológico é responsável pelo crescimento de um cristianismo fraco e diluído de muitas igrejas
que a deixou insensível aos apelos das Escrituras quanto à separação moral e eclesiástica dos cristãos fieis.

Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este
mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. (Rm.12:1,2)

PORTANTO...
IGREJA FUNDAMENTALISTA É
SIMPLISMENTE SER UMA IGREJA
BÍBLICAMENTE SAUDAVEL.
COMPROMETIDA COM DEUS E FIEL
A SUA VONTADE EXPRESSA EM SUA
SANTA PALAVRA.
SEPARANDO-SE DO MUNDO,
PREGANDO E VIVENDO O
EVANGELHO DA SALVAÇÃO.

