LISTA DE HERESIAS E TRADIÇÕES HUMANAS ADOTADAS e
PERPETUADAS pela IGREJA CATÓLICA ROMANA, AO LONGO
DE 1.600 ANOS.

Rev. L. Testa.
12ª Edição Inglês
"E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará" Jesus em João 8:32.
Nota: Estas datas são, em muitos casos, aproximadas. Muitas destas heresias ocorreram
há anos antes na Igreja, mas, somente quando foram adotadas por um conselho da Igreja,
e proclamadas pelo papa como dogma de fé, elas foram incorporadas aos Católicos.
Uma doutrina para ser verdadeira, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. "À lei
e ao Testemunho; Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles."
(Isaías 8:20)
Com a Reforma do Século XVI, estas heresias foram repudiadas por não fazer parte da
Religião de Jesus, conforme ensina o Velho Testamento.
A.D.
1. DE TODAS AS TRADIÇÕES HUMANAS ensinadas e praticadas pela
Igreja Católica Romana, que são contrárias à Bíblia, as mais antigas são as
preces para os mortos e o sinal da Cruz. Ambas surgiram 300 anos após
Cristo

310

2. As Velas de parafina foram introduzidas na igreja cerca de

300

3. A Veneração aos anjos e santos mortos cerca de

375

4. A Missa, como uma celebração diária, adotada em

394

5. A Adoração a Maria, mãe de Jesus, e o uso do termo, "Mãe de Deus",
como aplicado a ela, teve origem no conselho de Efésios em

431

6. Os Padres passaram a se vestir diferentemente dos leigos em

500

7. A doutrina do Purgatório foi estabelecida primeiro, por Gregório o
Grande, a cerca do ano de

8. O Latin, como língua das orações e dos cultos nas igrejas, foi também
imposto pelo Papa Gregório I. 600 anos após Cristo
A palavra de Deus proíbe a oração e a pregação em uma língua
desconhecida. ( I Cor. 14:9).
9. A Bíblia ensina que oremos a Deus apenas. Na igreja primitiva, nunca
houveram orações dirigidas a Maria, nem aos santos mortos. Esta prática
começou na Igreja Romana cerca de
........................................................................................
(Mateus 11:28; Lucas 1:46; Atos 10: 25-26; 14: 14-18).

593

600

600

10. O Papado é de origem pagã. O título papa ou bispo universal, foi dado
ao bispo de Roma, pelo cruel imperador Phocas, primeiramente no ano de
.................
Ele deu este nome a ele com o objetivo de causar um descontentamento ao
Bispo Ciriacus de Constantinopla, quem justamente o excomungou por ter
causado a morte de seu antecessor, imperador Mauritus. Gregório I, o
então bispo de Roma, recusou o título, mas seu sucessor, Bonifácio III, foi
o primeiro a assumir o título de "papa." Jesus não apontou Pedro ao
comando de seus apóstolos, e proibiu qualquer um a tal posto. (Lucas 22:
24-26; Efésios 1:22-23; Colossenses 1:18; I Coríntios 3:11). Nota: - Nem
há qualquer menção nas Escrituras, nem na história, que afirma que
Pedro em algum momento esteve em Roma, tampouco que ele fora
papa lá por 25 anos; Clemente, 3º Bispo de Roma, ressalta que não há
nenhuma evidência real do século I, de afirmar que Pedro em algum
momento esteve em Roma.

610

11. O ato de beijar os pés do Papa começou em
..............................................
Era um costume pagão beijar os pés de imperadores. A palavra de Deus
proíbe tais práticas. (Leia Atos 10: 25-26; Rev. 19:10; 22:9).

709

12. O poder Temporal dos Papas começou em
.................................................
Quando Pepin, o usurpador do trono da França, dirigiu-se a Itália,
convocado pelo Papa Stephen II, para a guerra contra os Longobards
Italianos, ele os dizimou, e deu a cidade de Roma e suas vizinhanças ao
papa. Jesus expressamente proíbe tal coisa, e Ele mesmo recusou ser posto
rei do mundo. (Leia Mateus 4: 8-9; 20: 25-26, João 18:38).

750

13. Veneração da cruz, de imagens e relíquias foi autorizada em 788
AD. Isto foi por ordem da Imperatriz Irene de Constantinopla, quem
causou a extirpação dos olhos de seu próprio filho, Constantino VI, e
então chamou um conselho da igreja, por solicitação do papa de Roma
Hadrian I, naquele tempo. Tal prática é simplesmente chamada de
IDOLATRIA na Bíblia, e é severamente condenada. (Leia Êxodos 20:4;
3:17; Deuteronômio 27:15: Salmos 115).

788

14. A Água Benta, misturada com uma pitada de sal e abençoada pelo
padre, foi autorizada em
.......................................................................................................

850

15. A Veneração a São José começou em
............................................................

890

16. O Batismo dos sinos foi instituído pelo papa João XIV, no ano de
................

965

17. A Canonização dos santos mortos, foi feita pelo Papa João XV.
................. Todos os crentes e seguidores de Cristo, são chamados de
santos pela Bíblia. (Leia Romanos 1:7; I Coríntios 1:2).

995

18. Jejuar as sextas-feiras e durante as Quaresmas, foram tradições
impostas no ano de
......................................................................................................................
pelos papas, que se disseram interessados pelo comércio de peixe. (bula
papal, ou permitir que se coma carne), algumas autoridades dizem, que
começou no ano de 700. Isto é contra o claro ensino do Evangelho. (Leia
Mateus 15:10; I Coríntios 10:25; I Timóteo 4:1-3).

998

19. A Missa foi desenvolvida gradualmente como um sacrifício; passou a
ser obrigatória no Século XI.
O Evangelho ensina que o sacrifício de Cristo foi oferecido uma vez para
todos, e não é para ser repetido, mas apenas lembrado na Ceia do Senhor.
(Leia Hebreus 7:27; 9:26-28; 10:10-14).
20. O celibato do sacerdócio foi decretado pelo Papa Hildebrand,
Bonifácio VII, no ano de
............................................................................................................
Jesus não impôs nenhuma regra parecida, nem os seus apóstolos. Pelo
contrário, São Pedro foi um homem casado, e São Paulo diz que convém
que os bispos tenham mulher e filhos. (Leia I Timóteo 3:2,5, e 12; Mateus
8: 14-15).

1079

21. O Rosário, ou o terço de oração, foi introduzido pelo Pedro o
Eremita, no ano de 1090. Copiado dos Hindus e Muçulmanos
................................................
A diversidade de orações é uma prática pagã, e é expressamente
condenada por Cristo. (Mateus 6 :5-13).

1090

22. A Inquisição dos hereges foi instituída pelo Conselho de Verona, no
ano de 1184. Jesus nunca ensinou o uso da força para difundir Sua
religião .....................

1184

23. A venda de Indulgências, usualmente considerada como a compra do
perdão que permite indultar o pecado, começou no ano de
.............................................. O Cristianismo, conforme o que ensina o
Evangelho, condena tal comercio, e foi o protesto contra este tráfico que
trouxe a tona a Reforma Protestante no Século XVI.

1190

24. O Dogma da Transubstanciação foi decretado pelo Papa Inocêncio
III, no ano
......................................................................................................................
Através desta doutrina, o padre pretende fazer um milagre diário, de
transformar uma hóstia no próprio corpo de Cristo, e então, ele finge
come-lO vivo na presença do povo durante a Missa. O Evangelho
condena tais absurdos; A Ceia do Senhor é simplesmente um memorial do
sacrifício de Cristo. A presença espiritual de Cristo está implicada no
Sacramento. (Leia Lucas 22: 19-20; João 6:35; I Coríntios 11:26).

1215

25. A Confissão dos pecados ao padre, uma vez ao ano, foi instituída
pelo Papa Inocêncio III, no Conselho de Lateran, no ano de
................................................. O Evangelho nos ordena que confessemos
nossos pecados diretamente a Deus. (Leia Salmos 51: -10; Lucas 7:48;
15:21; I João 1:8-9).

1215

26. A adoração à Hóstia, foi decretada pelo Papa Honório, no ano de
................ Deste modo, a Igreja Romana adora um Deus feito pelas mãos
do homem. Isto é grossa idolatria, e absolutamente contrária ao espírito
do Evangelho. (Leia João 4:24).

1220

27. A proibição da Bíblia aos leigos, e a sua inclusão na lista de livros
proibidos pelo conselho de Valência em
..............................................................................
Jesus ordena que as Escrituras sejam lidas por todos. (João 5:39; I
Timóteo 3:15-17).

1287

28. O Escapulário foi inventado por Simon Stock, um monge inglês, no
ano de .... Trata-se de uma tira de tecido marrom, com o desenho da
Virgem, que supõe conter virtudes sobrenaturais para proteger de todos os
perigos, aqueles que as vestirem sobre a pele nua. Isto é feiticismo.

1287

29. A Igreja Romana proibiu o cálice aos fiéis, pela instituição de um
tipo só no Conselho de Constância em
................................................................................. O Evangelho nos
ordena que celebremos a Ceia do Senho com pão e fruto da vide. (Leia
Mateus 26:27; I Coríntios 11: 26-29).

1414

30. A Doutrina do Purgatório foi proclamada como dogma de fé, pelo
Conselho de Florença em
.....................................................................................................
Não existe nenhuma palavra na Bíblia que ensina o purgatório dos padres.
O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. (Leia I João
1:7-9; 2:1-2; João 5:24, Romanos 8:1).

1439

31. A doutrina dos 7 Sacramentos foi afirmada em
..............................................
O Evangelho diz que Cristo instituiu apenas duas ordenanças, o Batismo e
a Ceia do Senhor. (Leia Mateus 28:19-20; 26:26-28).

1439

32. A Ave Maria, parte da última metade de
.......................................................
Cinqüenta anos depois, e então, foi finalmente aprovado pelo Papa Sixtus
V, ao final do Século XVI.

1508

33. O Conselho de Trento, ocorrido no ano de 1545, declarou que a
Tradição tivesse autoridade igual à Bíblia
............................................................................
Pela tradição quer dizer os ensinamentos dos homens. Os Fariseus creram
do mesmo modo, e Jesus amargamente os condenou, pois por ensinar
tradições humanas, eles negaram os mandamentos de Deus. (Leia Marcos
7:7-13; Colossenses 2-8; Apocalipse 22:18).

1545

34. Os livros apócrifos também foram incluídos à Bíblia pelo Conselho
de Trento, em
.......................................................................................................................
Estes livros não foram reconhecidos como canônicos pela Igreja primitiva
(Leia Apocalipse 22: 8-9).

1546

35. O Credo do Papa Pius IV, foi imposto como credo oficial 1560 anos
após Cristo e os Apóstolos, em
.....................................................................................
Os verdadeiros Cristãos mantêm as Escrituras Sagradas e o Credo dos
Apóstolos, como seus únicos credos. Sendo assim, o credo deles é 1.500
anos mais antigo do que o credo dos Católicos Romanos. (Leia Gálatas
1:8).

1560

36. A Concepção Imaculada da Virgem Maria foi proclamada pelo Papa
Pius IX no ano de
............................................................................................................ O
Evangelho diz que todos os homens, com a única exceção de Cristo, são
pecadores. A própria Maria, necessitou de um Salvador. (Leia Romanos
3:23; 5:12; Salmos 51:5; Lucas 1:30; 46-47.)

1854

37. No ano 1870 após Cristo, o Papa Pius IX proclamou o dogma da
Infalibilidade Papal
............................................................................................
Isto é uma blasfêmia, e um sinal da apostasia e do anticristo, previstos
pelo apostolo São Paulo. (Leia II Tessalonicenses 2:2-12; Apocalipse
17:1-9; 13:5-8, 18). Muitos estudiosos da Bíblia vêem o número da besta
666 (Apocalipse 13:18), nas letras Romanas do título Papal: "VICARUS
FILII DEI." – V-5, I-1; C-100, I-1; V-5, I-1; L-50, I-1; D-500, I-1 – Total,
666.

1870

38. O Papa Piu X, no ano de 1907, condenou junto com o "Modernismo",
todas as descobertas da ciência moderna, as quais não eram aprovadas
pelas Igreja ....... Pius IX fez a mesma coisa no Sílabo de 1864.

1907

39. No ano de 1930, Pius XI condenou as Escolas Públicas
..............................
40. No ano de 1931, o mesmo Papa, Pius XI, reafirmou a doutrina a qual
Maria era "a Mãe de Deus"
.......................................................................................... Esta doutrina foi
primeiramente inventada pelo o Conselho de Efésios, no ano de 431. Isto
é uma heresia, que contradiz as próprias palavras de Maria. (Leia Lucas
1:46-49; João 2:1-5).

1931

41. No ano de 1950, o último dogma foi proclamado pelo Papa Pius XII, a
Assunção da Virgem Maria
..............................................................................

1950

CONCLUSÃO
Qual será a próxima invenção? A Igreja Romana diz que nunca muda; mas mesmo assim,
ela não tem feito nada mais do que inventar doutrinas contrárias à Bíblia, e vir praticando
ritos e cerimonias que largamente vieram de paganismo. Um estudioso descobriu que
75% dos ritos e cerimonias da Igreja Romana, são de origem pagã.
Nota: - Cardinal Newman, em seu livro, "O Desenvolvimento da Religião Cristã" admite
que "Templos, incenso, lamparinas, oferendas de agradecimento, água benta, dias santos
e períodos de devoção, procissões, benção campal, vestimentas sacerdotais, o corte
circular do cabelo (de padres, monges e freiras), imagens ... são coisas oriundas de
origem pagã..." (Página 359).
HERESIAS são aquelas doutrinas e práticas contrárias à Bíblia. Elas são também
chamadas de "tradições humanas" ou "doutrinas dos homens". Tanto Pedro como Paulo
previram e alertaram que nos últimos dias "falsos professores" iriam surgir na Igreja e
trazer consigo, "heresias de perdição" e "doutrinas de demônios". (Leia II Pedro 2:1-3, e I
Timóteo 4:1-5). Jesus reprovou os Fariseus, porque eles transgrediram os mandamentos
de Deus ao manterem suas tradições. "Mas, em vão" Ele disse "me adoram, ensinando
doutrinas que são preceitos dos homens " (Mateus 15:3,9.)
Os reais hereges, portanto, são os Católicos Romanos, e os ortodoxos verdadeiros são os
Cristãos Evangélicos.
IRMÃOS! A Palavra de Deus nos manda sair da Babilônia, dizendo: "Sai dela, povo
meu, para que não sejas participante do seus pecados, e para que não incorras nas suas
pragas." (Apocalipse 18:4). Todos os Cristãos verdadeiros irão permanecer fiéis a sua
religião de Cristo, assim como a Bíblia os ensina, e escutarão ao aviso do Apóstolo Paulo,
quem disse: "Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro
evangelho além do que já recebestes, seja anátema." (Gálatas 1:8).

