
QUAIS SÃO ALGUMAS DIFERENÇAS? 

 

Você sabe como distinguir entre dinheiro autêntico e dinheiro falso?  Dinheiro falso é tão bem feito que é 

difícil distinguir para a maioria das pessoas.  Como os peritos podem distinguir?  Eles não estudam 

dinheiro falso, pois têm vários tipos.  Eles estudam o dinheiro verdadeiro e o conhecem tão bem, que 

quando uma nota falsa aparece, é óbvio.  É a mesma coisa hoje quando falamos sobre distinguir entre a 

igreja verdadeira e igrejas falsas.  Nós temos que conhecer a verdade na Bíblia tão bem que podemos 

reconhecer erro na religião com facilidade.  Vamos ver algumas diferenças que vão ajudar você 

distinguir.  

 

Você pode distinguir entre as seguintes formas?  

 

 

 

 

São inconfundíveis, não são? 

 

Hoje existem muitas formas de religião, que podem nos confundir com a igreja verdadeira.  Como 

podemos diferenciar entre a verdadeira e a falsa? (1 João 4:1; Gálatas 1:6-9; Atos 17:10-11; Atos 26:9-11, 

Marcos 7:1-13). 

 

IGREJA VERDADEIRA IGREJA FALSA 

1. A Bíblia é a única autoridade.  

    João 17:1-8; 14:25-26; 16:12-13; Efésios 3:3-5;  

    Apocalipse 22:18-19  

1. Deus falou com nosso pastor ou  

    fundador.  

 

 
 

 

 

2. Ouvir e crer no Evangelho, se arrepender,    

    declarar que Jesus é o Senhor e batismo por   

    imersão em água são necessários para  

    salvação. Marcos 16:15-16; Atos 2:38; 22:16;        

    1 Coríntios 15: 1-4; 2 Tessalonicenses 1:7-9;  

    Romanos 6:3-7; Colossenses 2:12  

2. Orar e Aceitar Jesus para ser salvo ou  

     aspergir água na cabeça de uma criança.  

 
 

 
 

 

 

 

 



3. O louvor a Deus com música é só cantar.  

    Efésios 5:19; Colossenses 3:16; João 4:24; 

    João 17:17; Gálatas 3:24-25; 5:1-4.  

    Seguimos a Nova Aliança  

    e não a Velha Aliança.  

3. O louvor a Deus com música é cantar e  

     tocar.  

 

 
 

 

 

4. Ofertamos de acordo com a nossa  

    prosperidade e com generosidade e   

    liberalidade. Romanos 12:6-8; 1 Coríntios 16:1- 

    2; 2 Coríntios 8-9; comparado com Velha  

    Aliança (Malaquias 3:10). 

 

4. Dar o dízimo é obrigatório.  

 

R$ SEM LIMITE      R$ 10% Dízimo  

    OBRIGATÓRIO 

 
5. A igreja tem uma pluralidade de guias que são  

    chamados presbíteros/bispo/pastor para  

    descrever sua obra. São homens casados e com  

    filhos crentes. Atos 14:23; 20:17,28; Tito 1:5-9;  

    1 Timóteo 3:1-13. 1 Timóteo 2:1-15; Tito 2:3-5;  

    1 Coríntios 14:33-35. 

5. Um pastor, casado ou não, filhos ou  

     não. Ou o Papa, Padre ou Pastora.  

 

  
 

 

6. A igreja toma a ceia do Senhor todo primeiro  

    dia da semana.  

João 20:1-31; Atos 2:1; 20:7; 1 Coríntios 11:23-29 1 

Coríntios 16:1-2  

6. Ceia uma vez por mês ou por ano. 

  
 


