aparece

irrefutável no livro "Different Gospel" pelo Dr.

bambeando como um bêbado, dando língua como

McConnell. Concluímos, então, que Kenneth

um moleque, assobiando como uma serpente e

Hagin foi um mentiroso que citava palavra por

O blasfemo e herético
carismático chamado
Kenneth Hagin

dando golpes em pessoas para que elas ficassem

palavra E.W Kanyon, mas dizia ser revelação

(o guru de Valnice Vilhomens e R.R. Soares)

bêbadas no "espírito"...

divina. Alguma vez, pediu Kenneth Hagin perdão

Resposta :

publicamente a Deus e aos seus seguidores por suas

Só mesmo o "espírito" deste mundo para fazer isso

mentiras tão acintosas? Não!

nas pessoas e não o Espírito Santo de Deus. Só

Que Dt. 18:20 caia sobre Kenneth Hagin e seja o

mesmo a ingenuidade das pessoas, é que pode

seu juiz e de tantos outros heréticos que o seguem

aceitar tais fenômenos com sendo Bíblicos. Só

como Kenneth Hagin Jr., Kenneth Copeland,

Kenneth Hagin (1917-2003) foi nada mais do que

mesmo a ignorância da palavra de Deus que

Benny Hinn, Rodney Howard-Browne, Creflo

um falso profeta carismático do movimento de

minimiza a santidade da pessoa gloriosa de Jesus

Dollar, etc.

Estados

Unidos,

Kenneth

Hagin

Confissão

Cristo, que não pode ser comparada com a total
depravação do homem.

4. Suas falsas profecias:

maligno chamado "Palavra da Fé", que esse alerta

Quantas falsas profecias alguém precisa fazer para

seja analisado humildemente e que esses ensinos

ser qualificado como falso profeta? Apenas uma.

falsos aqui expostos sejam rejeitados como algo em

"Porém o profeta que tiver a presunção de falar

rebelião contra Deus e Sua Palavra. Para aquele

palavra em meu nome, que eu não lhe

que estuda a Palavra de Deus e a tem com única e

tenha mandado falar, ou o que falar em nome

suficiente fonte de autoridade divina, isso aqui

de outros deuses, esse profeta morrerá."

denunciado é o cumprimento de profecias como as

(Dt. 18:20 ACF):

de Mt. 24:4; 1Ti. 4:16; 2Ti. 4:3. Os falsos mestres
novas

aumentarão mais e mais no fim dos tempos em que

diretas de Deus, o que é um erro

vivemos, e o sinal de que uma pessoa é perdida é

e

1:8),

que ela não recebe as palavras de Deus, mas cai nas

terminantemente condenado na Bíblia que já é a

astutas ciladas do inimigo. Que possamos estar do

revelação completa de Deus. Isto é uma teimosia

lado do Senhor Jesus Cristo, Amém.

Hagin

portanto,

revelações

acintoso

alega

que

amaldiçoado

recebeu
(Gal.

dos pentecostais que viola inclusive Ap. 22:18-19.
A verdade é que Hagin plagiou E.W. Kenyon
(1867-1948) fato documentado de modo farto e

ou também chamado

Palavra da Fé.
5. Conclusão:

Se alguém está envolvido com esse movimento

alguma

Positiva

José Pedro M. Almeida
_________________________

Vejamos sua origem herética, suas declarações
heréticas suas práticas heréticas, suas falsas
profecias e seus resultados heréticos.

1. Sua origem herética:

Esse herético é considerado o pai do movimento
"Palavra da Fé", heresia imensamente espalhada
pelos

neo-pentecostais

através

de

livros

e

pregações. Vejamos os ensinos falsos desse
herético:
1. Os crentes são pequenos deuses;
2. Jesus não consumou o pagamento dos pecados
dos salvos na cruz, mas teve que concluir a obra no
inferno;
3. Se os crentes não são saudáveis e ricos é por
causa da sua falta de fé;

4. Os crentes têm o poder e o controle de suas

Incarnation", The Word of Faith, p. 13, 12 Dez

comparareis, para que sejamos semelhantes?" (Is.

vidas pelas palavras que eles falam. Se eles falam

1980)

46:5 ACF). Mas eis que os atrevidos do movimento

de doenças e pobreza eles assim ficarão.

Resposta :

Palavra da Fé

O Senhor Jesus Cristo é Deus manifestado em

desafio de Deus e dizer que eles têm natureza

2. Suas declarações heréticas:

carne (1Ti. 3:16 ACF). Os pecadores não são

divina!

Vejamos as declarações abomináveis e blasfemas

"tanto uma encarnação como foi a de Jesus" pelo

 Hagin declarou: "A morte física [de Cristo] não

de Kenneth Hagin que provam que ele era um falso

simples fato que o homem foi criado na concepção

poderia remover nossos pecados" ("How Jesus

profeta, um falso mestre e todos os que os seguem

e não tinha pré-existência como O Senhor Jesus, O

Obtained His Name.", Kenneth Hagin,)

estão em rebelião contra Deus.

Deus-Filho teve. Os homens são criaturas caídas e

Resposta :

 Kenneth Hagin disse:

carnais, cheios de iniqüidade, debaixo da justa ira e

A Bíblia declara: "o sangue de Jesus Cristo, seu

"O homem foi criado em termos de igualdade com

destituídos da glória de Deus (Ro. 3:23 ACF),

Filho, nos purifica de todo o pecado..." (1Jo. 1:9)

Deus e ele poderia estar diante de Deus sem

mortos em seus delitos e pecados (Ef. 2:1 ACF).

As declarações heréticas de Kenneth Hagin e seus

nenhuma consciência de inferioridade..." (livro

Comparar os pecadores com a pessoa divina e pura

seguidores do movimento "Palavra da Fé" são

"Zoe: The God-Kind of Life", Hagin p. 35-36, 41)

dO

heresia

muito abundantes para serem todas citadas e

Resposta :

monumental só mesmo aceita por ímpios que

refutadas nesse pequeno espaço. Uma coisa é certa:

Pasmem com esse monumental absurdo! Isso é

desconhecem a palavra de Deus e minimizam a

Aqueles que seguem esses heréticos estão debaixo

Essa

santidade da pessoa gloriosa de Jesus Cristo que

da maldição de Deus.

doutrina de Kenneth Hagin vem direto do Diabo

não pode ser comparada com a total depravação do

que está usando esse herético pentecostal admirado

homem.

3. Suas práticas heréticas:

por milhões de ingênuos seguidores ao redor do

 Outra declaração de Hagin: "O crente é chamado

Há vídeos desse insano, rindo descontroladamente

mundo, que repetem essa blasfêmia da "Nova Era"

de Cristo … É isso que somos; nós somos

e fazendo parte de um circo pentecostal patético e

e dos "Gnosticismo", sem ao menos pensar no que

Cristo!”

tenebroso, onde pessoas se jogam no chão em

estão fazendo. Vejamos que a divinização da

of Life: Tulsa, OK)

poses escandalosas e imodestas, com as faces

criatura, foi exatamente o pecado de Lúcifer:

Resposta :

distorcidas

"... e sereis como Deus..." (Gen. 3:5 ACF)

Os crentes não são Cristo! A Pessoa de Deus não

evidências de estarem controladas por demônios.

"... e serei semelhante ao Altíssimo..." (Is 14:14

se confunde com a sua criação, nem o homem pode

Num desses vários vídeos disponíveis, podemos

ACF)

declarar como Lúcifer fez, igualdade com o seu

ver cenas deprimentes desse herege. Podemos ver a

 Outra declaração blasfema de Kenneth Hagin:

Criador, pois isso ofende gravemente a Deus! O

insanidade coletiva que se abatia sobre as pessoas

"O crente é tanto uma encarnação quanto foi a de

Senhor mesmo diz, desafiando os idólatras que

nas reuniões que ele fazia. Por exemplo, em

Jesus de Nazaré..." (Kenneth E. Hagin, "The

cultuavam a si mesmos e à criação: "A quem me

Outubro de 1997 em Chesterfield, Missouri,

exatamente

o

que

Lúcifer

ensinou.

Senhor

Jesus

é

uma

patética

( Kenneth E. Hagin, Zoe: The God-Kind

assemelhareis, e com quem me igualareis, e me

e

tem a coragem de zombar do

membros

paralisados,

dando

