6 RAZÕES PORQUE REJEITO TOTALMENTE O CURSO ALPHA :

1. O curso Alpha tem uma origem corrupta:
Começou numa igreja Anglicana por um tal de Nicky Gumbel.
Deve-se alertar que Raniero Cantalamessa, um pregador PAPISTA, pasmem, pregou nessa
igreja Anglicana - origem do curso Alfa: a Holy Trinity Brompton em 6 de Maio de 2007.

2. O curso alfa é ECUMÊNICO
Se a Igreja Católica usa o curso alpha todo batista deveria REJEITÁ-lO total e imediatamente! O uso
do curso ALPHA por "batistas" só prova a falta de juízo desses pastores apóstatas e incompetentes
que entregam as ovelhas ingênuas nas mãos de LOBOS DEVORADORES da Palavra de Deus e da
sã doutrina.
Vejamos apenas algumas das abundantes provas dos que usam o curso Alpha:
Paróquia de Regueira de Pontes - Portugal
Igreja Anglicana Holy Trinity Brompton - Inglaterra
Evangélica de Confissão Luterana de Niterói – Canoas.
Vejamos algumas manchetes sobre o curso alfa:
"Métodos de evangelização “Alpha” consolidam-se na Igreja Católica."
"O curso não contém nada que é contrário à doutrina católica." (bispo católico)
O informativo "The Alpha International Newsletter", edição de 21 Dez. 2006 a Maio de 2007,
informa o sucesso do curso alfa entre os CATÓLICOS e mesmo assim uns auto intitulados
"batistas" estão todos eufóricos com o curso alfa. Que patéticos!

3. O curso alfa é CARISMÁTICO:
Nicky Gumbel levou a insanidade diabólica do "Toronto Blessing" para a Inglaterra. Promove
línguas estranhas, novas profecias, sonhos e visões.
4. O curso alfa é NEO-EVANGÉLICO:
É medíocre, rejeita a doutrina da separação:
Vejamos os que promovem o curso Alpha:
George Carey, the Archbishop of Canterbury
David Hope, the Archbishop of York
Alistair McGrath of Wycliffe Hall, Oxford and Regent College, Vancouver

Luis Palau, international evangelist
J.I. Packer of Regent College, Vancouver
The late John Wimber of the Vineyard churches
R.T. Kendall of Westminster Chapel
Joel Edwards of the Evangelical Alliance
Não é de se admirar que o curso alpha tenha aceitação em igrejas da Convenção Batista Brasileira pois
decadente e anti-fundamentalista como é, se abre a mais um método pragmático para manter a
máquina denominacional funcionando...
5. O curso alfa é HERÉTICO:
Usa Bíblia falsa, Doutrina falsa, pois ensina o outro evangelho do caminho largo, por isso é tão
popular. O sucesso do curso alfa é justamente devido ao seu conteúdo FRACO e herético, cheio de
corrupções carismáticas, que procedem das abominações do Toronto Blessing e a tal da Laughing
revival. O curso não fala da salvação pela fé SOMENTE, pelas Escrituras SOMENTE, pelo sangue
de Cristo SOMENTE, e pela graça SOMENTE sem os sacramentos. Anátema seja o curso Alfa.
(Gal. 1:8)

6. O curso alfa é ARMINIANO:
Rejeita as doutrinas da graça e ensina o livre-arbítrio e que a fé começa no homem e é uma decisão
humana.

Conclusão:
Todos os batistas devem considerar esses alertas gravíssimos rejeitar total e imediatamente esse curso
herético, que grande prejuízo traz para o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo.
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