Absurdos divulgados aos quatro ventos.
Massacre sofrido pelo povo de santo e pelas religiões afro.
Perseguição etnico-religiosa consolidada.
Ary M T Ferreira
Esta é uma relação de trechos do livro Orixás, caboclos e guias ; deuses ou
demônios? , de autoria de Edir Macedo, fundador e lider da iurd , Igreja Universal do
Reino de Deus.
Foi utilizado como base um exemplar da 13ª edição, de 1990.
Estes são os trechos mais representativos da ignorância, estupidez, preconceito e
agressividade com que o autor e a sua organização religiosa ultrapassa o bom senso,
as regras mínimas de convivência em sociedade e as leis brasileiras de forma a
ofender e perseguir o espiritismo e seus adeptos , em especial a Umbanda.
Há muitos outros trechos, porém representam mais as crenças particulares do autor e
seu grupo e os relatos de casos que ele colheu , muito destes assombrosos relatos e
de fatos descritos são ligados à casos de má pratica e conduta dentro do espiritismo,
não tendo nada à ver com o espiritismo devidamente organizado e praticado por uma
grande parcela da população brasileira, seja pela expressão que for(Kardecismo,
Umbanda, Candomblé).
Da mesma forma que há o mal evangélico, há também o mal espírita, não sendo por
causa dos que desvirtuam a religião evangélica que todos os evangélicos devam
sofrer preconceito.
Por que então julgar mal os espíritas e o espiritismo por causa dos seus maus
praticantes?
Alguns dos trechos serão seguidos de um comentário meu.
Este texto se presta a divulgar e conscientizar a população sobre a forma
desrespeitosa e agressiva com que Edir Macedo e seus seguidores tratam o
espiritismo e seus adeptos, influenciando negativamente as pessoas, principalmente
os membros da iurd; Incentivando dessa forma um comportamento hediondo que
acabou gerando um dos maiores conflitos religiosos da história brasileira.
Espero que as pessoas ouçam o bom senso que diz que tal práticas adotadas pela
iurd e seus adeptos quebram com as condutas básicas de boa convivência em
sociedade, gerando conflitos e distúrbios da ordem pública, como no episódio fatídico
do chute na santa.
Além disso , essa perseguição em larga escala funciona como um rolo compressor
que passa por cima de uma significativa parcela da população adepta do espiritismo e
consequentemente, por cima dos seus direitos, que são os mesmos de qualquer
cidadão, direitos básicos de liberdade de crença , sentimento religioso e culto, que
estão presentes não só na constituição brasileira, como na declaração internacional
dos direitos humanos.

A derrubada do direito de um grupo significa a derrubada do direito de todos os
grupos, abrindo assim um retrocesso no progresso da nossa civilização, progresso
esse conseguido após séculos de luta , suor e sacrifício.
Sinceramente apelo aos leitores que se conscientizem da importância desse assunto,
que refletirá mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor grau na vida de todos e
decidam dar um basta a isso!!!
Espero que percebam que uma organização que tem por método base o desrespeito e
a perseguição não está capacitada de maneira alguma a representar os interesses de
pessoa honestas , de boa índole e de boa vontade ; Grupo ao qual acredito que o
leitor pertença.
1-Começaremos pelo título:
"Orixás, caboclos e guias, deuses ou demônios?"
Comentário:
Demônio é um termo comumente utilizado para designar seres espirituais maldosos de
modo geral; Também possue um sentido muito prejorativo quando relacionado à
alguém ou algo.
É evidente que o autor quer com esse título demonizar o espiritismo e seus elementos
de crenças , de forma a criar para o espiritismo um significado prejorativo.
2-Dedicatória:
"A todos os pais-de-santo e mães-de-santo de nossa pátria."
Comentário:
Uma notória demonstração da famosa cara-de-pau!!! O autor escreve um livro inteiro
que ofende, achincalha , desvirtua e persegue o espiritismo e ainda por cima faz uma
dedicatória aos seus adeptos.
Peroba nele!!!
3-Prefácio:
Pg.14.
"Neste livro, denuncia as obras satânicas através do Kardecismo, da Umbanda, do
Candomblé, e outras seitas similares;"
4-Introdução:
Pg.16.
"Sempre tive desejo de colocar em um livro toda verdade acerca dos Orixás, dos
Caboclos e dos mais diversos Guias , que vivem enganando os homens e fazendo
deles ,cavalos , burrinhos ou aparelhos,"
Comentário:
Este livro só diz mentiras à respeitos dos tais personagens da identidade cultural e
religiosa do espiritismo, citando apenas casos onde os maus espíritas buscam seus
próprios descaminhos.
5-Pg.17
"Espero que esse livro não seja um pomo de discórdia e que também não seja
considerado meramente polêmico ou discriminatório. Se assim acontecesse me
arrependeria de tê-lo escrito."
Comentário:

Será mesmo? Difícil acreditar ante tanto conteúdo ofensivo e discriminatório. Além do
que, se o autor tivesse mesmo se arrependido no caso de gerar polêmicas e disputas,
o livro não estaria sendo editado até os dias de hoje, tendo sido objeto de disputa
judicial visando o fim de sua circulação.
6-Pg19.
"Houve com decorrer dos séculos um sincretismo religioso , ou seja, uma mistura
curiosa e diabólica de mitologia africana , mitologia indígena brasileira, espiritismo e
cristianismo , que criou ou favoreceu o desenvolvimento de cultos fetichistas como a
Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé."
7-Pg.20
"Esses anjos decaídos têm enganado os homens desde o princípio e nas religiões
mais remotas como o vedismo , o bramanismo ou o hinduísmo(2000 ac) já se
encontram evidências de sua existência, ora repudiados como verdadeiros demônios ,
ora adorados como deuses.
Tanto nas religiões hindus , egípcias ou babilônicas, como nas nativas da África e
outras regiões, os demônios têm sido evitados ou adorados. No Brasil, em seitas como
Vodu, Macumba, Quimbanda, Cambomblé ou Umbanda, os demônios são adorados,
agradados ou servidos como verdadeiros deuses.
No espiritismo mais sofisticado, eles ( os demônios ) se manifestam mentindo,
afirmando serem espíritos de pessoas que já morreram ( médicos , poetas, escritores,
pintores, sábios, etc). Afirmam também ser espíritos de pessoas da própria família dos
que se encontram nas reuniões onde são invocados , onde dizem vir prestar caridade
ou receber uma doutrina ."
8-Pg.20.
"No camdomblé , Oxum , Yemanjá , Ogum e outros demônios são verdadeiros
deuses..."
9-Pg.21.
"No Kardecismo e nas demais ramificações espíritas ou espiritualistas, os demônios se
apresentam como espíritos evoluídos ou ainda em evolução , e que precisam de
doutrina
."
10-Pg.21.
"Na realidade, Orixás, Caboclos e Guias , sejam lá quem for , tenham lá o nome mais
bonito , não são deuses. Os Exus , os pretos-velhos , os espíritos de crianças , os
caboclos ou os santos , são espíritos malignos..."

11-Pg.22.
"Os Orixás, Caboclos e os Guias na realidade nunca fazem bem em favor do seu
cavalo."
12-Pg.24.
"A maioria desses irmãos trabalha na igreja como obreiro. São trabalhadores e
trabalhadoras incansáveis na obra de Jesus. Querem que todas as pessoas desse

nosso querido Brasil conheçam a verdade acerca dessa praga chamada espiritismo
com seus diversos rótulos.
....
A Bíblia condena todas as praticas da Umbanda , do Candomblé e do Espiritismo de
um modo geral."
Comentário:
Se praga não é um termo prejorativo , a palavra prejorativo necessita de novo
significado.
É impossível a convivência pacífica entre os adeptos do espiritismo e pessoas que o
tratam nesses termos!!!
Quanto a condenação bíblica, não há nada na bíblia sobre espiritismo, Umbanda e
Candomblé, o que há são interpretações bem a moda da casa por parte de alguns
evangélicos que dizem isso, modificando a bíblia.
13-Pg.27.
"Os deuses famosos da antiguidade , tanto do Egito como da Mesopotâmia , bem
como os da mitologia africana , são na realidade demônios,"
14-Pg.32.
"Com nomes bonitos e cheios de aparatos , os demônios vêm enganando às pessoas
com doutrinas diabólicas. Chamam-se : Orixás , caboclos , pretos-velhos , guias ,
espiritos familiares, espíritos de luz , etc.
Dizem-se ser exus , erês , espíritos de crianças, médicos famosos , poetas famosos ,
etc. , mas na verdade são anjos decaídos , na diabólica missão de afastar o homem
de Deus e destruí-lo , sendo que enquanto não fazem isso se aproveitam dele."
15-Pg.34.
"Os espíritos demoníacos ganham fama e se utilizam de vários métodos para se
apossar de um corpo. No espiritismo científico , ou no "alto" espiritismo , eles se
apresentam como um ente querido que já tenha falecido à procura de comunicação
com sus familiares."
16-Pg.39.
"Existem pessoas que frequentam os terreiros de Umbanda, Quimbanda , Candomblé
e similares , e acreditam que estão servindo a Deus. É imposível considerar tal coisa ,
pois a feitiçaria e todas aas suas práticas , como consulta aos mortos , mediunismo,
intercessão através de guias , outros deuses como os Orixás e os caboclos , etc, são
pecados contra Deus."
Comentário:
Cada um é livre para escolher a interpretação religiosa que define o que agrada e
serve à Deus. O autor não têm o direito de julgar as escolhas religiosas dos outros.
17-Pg.40
Texto de rodapé acerca de uma reportagem sobre candomblé no Rio Grande do Sul:
"Começou na Bahia , depois Rio de Janeiro , agora a praga está se alastrando por
todo o país."
Comentário:
Acredito que aqui houve um erro na diagramação , essa legenda faz mais jus à uma

foto de um culto da iurd liderado pelo autor do livro, Edir Macedo, já que utiliza o termo
praga.
Piadas à parte, é obvio o desrespeito com que o autor trata religiões dos nossos cocidadãos.
18-Pg.44.
"Temos tido contato com milhares de pessoas, às vezes bem intencionadas , que se
entremearam com demonismo por intermédio de falsas religiões que têm a sua origem
no espiritismo."
Comentário:
Falsas religiões? Quer dizer que a religião do autor é a única autêntica?! Que
absurdo!!!
Mais uma vez associa o espiritismo com demônios, num sentido totalmente
prejorativo.
19-Pg.45.
"Da consulta, vêm as obrigações e os presentes àqueles que chama de orixás,
caboclos e guias, etc . que na realidade são demônios."
Comentário:
Mais uma vez é feita uma inexistente ligação entre personagens do espiritismo e
demônios. Além do sentido prejorativo.
20-Pg.45.
"Tanto no alto espiritismo como no baixo , seja lá qual for o rótulo usado, o consulente
é encaminhado sorrateiramente até envolver-se totalmente com o mundo dos
espíritos. Mbanda, Quimbanda , Candomblé, Kardecismo , Bezerra de Menezes ,
Yokanan , Esoterismo, etc . São apenas nomes de seitas e filosofias usadas pelos
demônios para se apoderarem das pessoas que a eles recorrem ora buscando ajuda ,
ora se envolvendo por mera curiosidade."
Comentário:
Um total disparate.
21-Pg.52.
"Todas as pessoas que se alimentam dos pratos vendidos pelas famosas baianas
estão sujeitas há mais cedo ou mais tarde virem a sofrer do estômago.
Quase todas essas baianas são filhas-de-santo ou mães-de-santo que trabalham a
comida para terem boa saída."
Comentário:
Ridículo e hilariante. Dessa vez Edir Macedo se superou.
Óbvio que com tanta fritura e azeite de dendê a pessoa vai ter uma gastrite. Não há
causa espiritual.
E sobre trabalharem a comida para ter mais saída, se fosse assim, fariam um trabalho
para conseguir um serviço mais rentável do que vender comida na rua.
22-Pg.53.
"Daí, os nomes dos demônios estarem associados a santos , que na realidade nada
têm a ver com eles. Na Umbanda , por exemplo , São Jorge representa Ogum ; A
Virgem Maria representa Yemanjá ; A Santíssima Trindade representa demônios como
Zambi , Oxalá e Orixalá. Basicamente , eles são os Exús ( espíritos atrasados) ou

Orixás ( espíritos adiantados). Assim como estes , muitos outros santos da igreja
católica são associados aos demônios. Na prática , essas seitas demoníacas dão os
nomes certos aos seus deuses como veremos mais adiante."
Comentário:
Realmente há sincretismo.
Mas demônio é a vovózinha. Respeito que é bom, não se acha nem o cheiro.
Como é possível respeitar um ser abominável como o autor do livro. É sabido que o
respeito é uma via de mão dupla, Fica difícil manter a calma e a civilidade diante de
tanta hostilidade.
23-Pg.55.
"No espiritismo kardecista, por exemplo, que é normalmente frequentado por pessoas
de nível social mais elevado, os demônios se apresentam como espíritos de pessoas
que morreram e que estão precisando de uma doutrina ou como espíritos que estão
habitando outros planetas e que vêm pregar suas mensagens na terra."
24-Pg.55.
"Usam a psicografia para transmitir mensagens do além e atuam nos meios científicos
como se fossem grandes cientistas. Na realidade, são demônios. No meio de pessoas
ignorantes e leigas , se manifestam como exus, caboclos ou guias."
25-Pg.55.
"O importante é saber que qualquer que seja o espírito que se manifeste , ele não é
um deus , nem um espírito benfazejo, é um espírito obssessor , demoníaco,
enganador, mentiroso, etc."
26-Pg.56.
"Já oramos muitas vezes por pessoas viciadas em tóxicos em bebidas alcoólicas , em
cigarro ou jogo , e na maioria dos casos o responsável por tudo é o exu chamado Zé
Pilintra , ou malandrinho , ou outro dessa casta.
Prostitutas , homosexuais e lésbicas sempre são possuídas por pombas-giras, mariasmulambo, etc.
Nos casos em que pessoas estão perdendo tudo o que têm e que estão caindo na
desgraça , normalmente , por trás de tudo estão demônios que se dizem chamar exudo-lodo, da vala e outros."
Comentário:
Quanta idiotice. Só seguindo a linha torpe de raciocínio do autor...como uma lésbica
poderia estar possuía de uma pomba-gira se ela não se atraí sexualmente por
homens? Deveria então ser por um exu. Nem nesse raciocínio torpe o autor diz coisa
com coisa, apenas vomita palavras de ódio, preconceito e ignorância.
Além do que, nada no espiritismo pode ser associado à demônios, já que estes para o
espíritismo não existem, o que existem são as almas das pessoas que morreram, e
que são como eram em vida, boas ou más.
27-Pg.57.
"Os orixás , que são os bons demônios , geralmente exigem muito pouco, em
contrapartida, os exus são muito bem pagos pelos seus cavalos."

28-Pg.59.
"O fato é que os espíritas têm muito a dizer sobre isso, porém nada daquilo que
explicam tem base na bíblia nem tem solidez suficiente que resista a um confronto
com alguém que tenha bom senso.
Esta farsa de mediunidade tem se espalhado por todo o mundo e é tão antiga quanto
o homem."
Comentário:
Base bíblica depende da interpretação que se tem dela.
Se o problema é o bom senso, o espiritismo com certeza resistirá muito mais que as
teorias preconceituosas da iurd.
29-Pg.60.
"Tal rapaz, por causa disso, buscou na bruxaria(Umbanda) a vingança."
Comentário:
Texto como sempre preconceituoso e ignorante. A Umbanda nada tem a ver com
bruxaria. Se ainda estivessem falando de Wicca....
30-Pg.61.
"Todas as pessoas que entram no espiritismo são logo chamadas de médiuns. Por
quê Simplesmente porque se não têm demônios em seus corpos, fatalmente o terão e
daí passarão à pratica do demonismo."
Comentário:
Outra demonstração de preconceito e estupidez.
31-Pg.66.
"Dentro da Umbanda , Quimbanda , Candomblé , enfim, de todas as formas de
espiritismo, as pessoas são possessas. Possessão é o estado em que uma pessoa se
torna possuída por espíritos imundos."
Comentário:
Imunda é a mente e o coração do Edir Macedo.
32-Pg.67.
"Isso é possessão. Ter o corpo usado pelos demônios para habitação. Aliás,
mediunidade é sinônimo de possesão."
Comentário:
Um espírito que é livre, pode atravessar materiais sólidos, precisaria mesmo de um
corpo para habitar quando em seu estado livre, despojado da matéria? Seria melhor
habitar uma máquina, que é mais durável.
Nosso espírito só está ligado ao nosso corpo pois há um propósito divino nisso.
E mediunidade não é sinônimo de possessão, é sinônimo de capacidade de contatar
espíritos de alguma maneira.
33-Pg.71.
"Os maiores médicos do Rio de Janeiro já chegaram à conclusão que o espiritismo é a
maior fábrica de loucos que existe."
Comentário:
Então não é à toa que o Edir Macedo foi espírita.
Esse tipo de declaração é pra lá de caduco, coisa da década de 1930.

34-Pg.71.
"Se o povo brasileiro tivesse os olhos bem abertos contra a feitiçaria , a bruxaria e a
magia , oficializadas pela Umbanda , Quimbanda, Candomblé , Kardecismo e outros
nomes, que vivem destruindo as vidas e os lares, certamente seríamos um país bem
mais desenvolvido."
Comentário:
Se isso não é ignorância e preconceito por parte do autor, não sei mais o que seria.
E se ao invés da proposta dele, ficassemos de olho nos políticos, nos corruptos, nas
instituições e admnistradores públicos, nos banqueiros, nas redes de comunicação, e
principalmente nos pilantras como o Edir Macedo , que em menos de 20 anos
construiu um império multinacional, de forma muito suspeita? Acho que minha
proposta faz mais sentido.
35-Pg.72.
"Assim, os espíritos vão brincando de pique ou esconde-esconde nos corpos dessas
pessoas , até que chegam ao ponto de serem chamadas para desenvolvere então
prestarem caridade. É mais uma alma a serviço de satanás , mais uma pesoa a ser
atraída pelos demônios, até que cristo tenha lugar na sua vida e a aliberte das garras
do diabo."
36-Pg.78.
"Existem até demônios especialistas em ataques. Omulu ou Obaluaê é um dos que
causam ataques, desmaios e ataques epiléticos."
Comentário:
Total desrespeito com as crenças dos outros.
37-Pg.81.
"O espiritismo é comandado por satanás e este , por sua vez, tenta imitar a Deus."
38-Pg.82.
"Poucos são os que têm coragem de entregar a Cristo suas vidas e alistarem-se na
luta contra essa praga chamada espiritismo e todas as suas ramificações."
Comentário:
Flagrante!!! Cheguei num dos pontos mais importantes.
Edir Macedo, líder da iurd , declara com todas as palavras que o espiritismo é uma
praga a ser combatida!!!
Isso é muito grave, isso é uma declaração escrita de perseguição de um grupo da
sociedade brasileira por parte de uma organização multinacional.
Polícia Federal !!! Cadê meus direitos?!!! Chamem a anistia internacional!!! Chamem a
ONU!!!
Vamos fazer barulho!!! Se os negros americanos não tivessem feito barulho, a Ku Klux
Klan seria bem maior e causaria muito mais estrago do que atualmente,
provavelmente seria multinacional. Vamos deixar a iurd se tornar a Ku Klux Klan dos
espíritas? Depois de nós quem eles perseguirão? Será as outras denominações
evangélicas contrárias à eles? Será os católicos? Será todos os não iurdianos?
Temos que nos unir e lutar com todos os meios legais disponíveis em escala

global!!!!!!!
39-Pg.83.
"Daí, começa a se aprofundar no estudo do evangelho segundo o diabo, ou segundo o
espiritismo, que é a mesma coisa.
Tal evangelho é uma deturpação dos sublimes ensinamentos de Jesus, feita por um
endemoninhado que se fazia chamar Allan Kardec."
40-Pg.84.
"Cada ramo do espiritismo , tal como Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Lbv,
Ecletismo, Rosacrucianismo , Kardecismo, Esoterismo e tantos ismos diabólicos tem a
sua própria maneira de ensinar alguém a se desenvolver.?"
41-Pg.85.
"Quanto mais uma pessoa desenvolve-se no espiritismo ou demonismo, mais entrega
sua vida à ação dos demônios. Desenvolver-se , no espiritismo, significa tornar-se
totalmente submisso aos demônios."
42-Pg.86.
"Veja os sanatórios , os manicômios, os presídios e hospitais. Você vai entender
porque combatemos o espiritismo e seus ramos com todas as nossas forças. Essa
religião que está tão popular no Brasil é uma fábrica de loucos e uma agência onde se
tira o passaporte para a morte e uma viagem para o inferno."
Comentário:
Além das afirmações falsas, desinformativas e preconceituosas, novamente admite
que na iurd combatem o espiritismo, ou seja, uma organização está combatendo a
liberdade de crença e sentimento religioso e identidade cultural de uma grande e
importante porcentagem da população brasileira. Isso é uma perseguição etnica.
Chamem a ONU!!!!.
43-Pg.89.
"Não existe apenas um meio usado pelos demônios para prenderem uma pessoa no
engodo do espiritismo ou demonismo."
44-Pg.90.
"A sede de conhecer melhor o assunto leva a pessoa a se enredar cada vez mais no
espiritismo , e quando pensa que não, está num terreiro do subúrbio , fumando um
charuto babado e bebendo cachaça com um preto-velho qualquer."
45-Pg.92.
"As palavras de Jesus são torcidas pelos espíritas que já têm o Evangelho Segundo o
Espiritismo. Existem círculos de crescimento, doutrinação e até estudos de doutrinas
espíritas, onde não somente os ensinamentos de Jesus, mas os de toda a Bíblia, são
torcidos para que os demônios se deleitem enquanto enganam a humanidade."
46-Pg.92.
"Caridade é ordem do dia em todos os centros e terreiros onde se pratica o espiritismo
ou demonismo."

47-Pg.93.
"Nos centros espíritas se fala muito em caridade. Quando não é a caridade para com
outras pessoas, é para os espíritos demônios."
48-Pg.94.
"Aqui no Brasil, muitos industriais, comerciantes, políticos e escritores estão
envolvidos com essa patifaria, com esse engano. Estamos orando por eles para que
conheçam o verdadeiro poder que há somente em Jesus Cristo."
49-Pg.94.
"No espiritismo é assim. A pessoa vai descendo cada vez mais. A tendência é se
atolar mais e mais no lamaçal do diabo , mas tudo é feito sorrateiramente..."
50-Pg.109.
"Quando os pais freqüentam o espiritismo ou outra religião pagã, costumam oferecer
seus filhos aos cuidados de demônios,..."
51-Pg.113.
" É aí que entra a Umbanda, Quimbanda , Candomblé e o espiritismo de um modo
geral , que são os principais canais de atuação dos demônios , principalmente em
nossa pátria."
52-Pg.114.
"Temos tratado literalmente de milhares de pessoas que , na ânsia de conseguirem
seus objetivos , puseram-se a visitar cabanas, centros e terreiros de feitiçaria para
consultar os mais diversos guias infernais ( erês , pretos-velhos , caboclos, exus , etc.)
."
53-Pg.115.
"Umbanda , Quimbanda e Candomblé
Essas facções do espiritismo colocam sobre seus adeptos os mais pesados fardos e
receitam as mais diversas obrigações para aqueles que procuram seus favores. Essas
obrigações têm as mais diversas finalidades , desde matar uma pessoa , até tomar o
marido de alguém."
Comentário:
Deturpação pura. Se restringe apenas aos maus-espíritas, que se utilizam do contato
com espíritos na escuridão e ignorância para barganhar coisas hediondas, esses não
merecem a alcunha de Umbandistas.
54-Pg.118.
"Na Umbanda, há uma preferência muito grande por sangue , enquanto no Candomblé
as ervas ocupam a preferência dos demônios."
Comentário:
Só um total ignorante sobre Umbanda e Candomblé pode chegar à essa conclusão.
Até aí eu posso dizer que a iurd possuí uma preferência por dinheiro.
55-Pg.119.

"Uma ex-mãe-de-santo disse-me também que trabalhou num terreiro em Recife onde
compravam crianças recém nascidas para com elas fazerem sacrifícios nos cemitérios
ou encruzilhadas."
Comentário:
Novamente uma demonstração de total desconhecimento do assunto.
Na verdade as criancinhas são usadas em cozidos servidos aos comunistas, pois
como todo mundo sabe, comunista adora comer criancinha.
Brincadeiras à parte, isso que o autor faz é vergonhoso, inventa uma história macabra
dessas de forma a incriminar o espiritismo e querer fazer uma ligação direta entre
espiritismo e crimes hediondos. Isso sim é um crime!!! É criminoso essa tentativa de
marginalizar ainda mais a imagem do espiritismo.
Aliás, criminosa é a ação da iurd, que comanda a bancada evangélica , bancada essa
que foi a cabeça e mais esteve envolvida no escândalo do mensalão, com direito a
membro da iurd pego com dólar na cueca !!! Além de outras operações duvidosas
envolvendo a iurd, como a compra da tv record e retransmissoras.
56-Pg.135.
"Nessas reuniões( da iurd) , milhares de pessoas têm se libertado dos exus , caboclos,
orixás , erês e outros demônios."
Comentário:
Novamente uma relação imprópria entre ícones do culto e cultura espírita com o
demônio, numa clara demonstração de injúria.
57-Pg.140.
"Não há exu , caboclo , orixá, preto-velho , omulu , erê , nem qualquer força do inferno
que possa resistir à nossa ordem quando dada em nome de Jesus."
Comentário:
Com relação às crenças e religiões dos outros, o autor e seus seguidores não têm que
dar é ordem de nada. Eles que dêem ordem sobre as coisas deles.
58-Pg.141.
"..agarre-se com unhas e dentes às bençãos de jesus e pise na cabeça dos exus....e
cia. Ilimitada!"
Comentário:
Um claro flagrante de incitação ao ódio, ao racismo e à perseguição etnica-culturalreligiosa, pois ordena para pisar na cabeça dos exus, para mandar atirar não falta
muito.
Já chegaram à mim histórias de terreiros cercados e invadidos por grupos de
evangélicos, principalmente ligados à iurd, havendo participação de membros da iurd
que fazem parte de corporações policiais e militares dando cobertura. Nessas
invasões há destruição dos congás e tudo mais dentro dos templos e linxamento dos
filhos de santo. Ainda não consegui confirmar a veracidade destas histórias, mas pelos
ensinamentos da iurd , como este trecho do livro de Edir Macedo, não é de se duvidar
que seja verídico os acontecimentos à mim relatados.
59-Pg.157.
"Não esqueça que quase todos os macumbeiros são sinceros e vivem no erro por
ignorância espiritual. Fale com eles com muito amor e compaixão , jamais discuta ou

tente impor pela força o conhecimento que você adquiriu em Jesus Cristo , mas, não
os iluda , eles precisam saber que se não abandonarem seus ritos diabólicos serão
condenados por Deus."
Comentário:
Quem o autor e seus seguidores pensam que são para acharem que podem decidir
sobre o que é certo ou errado na vida espiritual das pessoas? Essa decisão, essa
escolha, cabe individualmente à cada um.
Além do que, julgam de diabólico algo que não compreendem e muito menos
respeitam. Sendo assim, nem precisamos ser condenados por Deus , pois nossos
perseguidores já fazem isso!!!
Deviam deixar que cada um prestasse contas à Deus sobre o que crê ou não crê , faz
e o que deixa de fazer, sendo que Deus em pessoa irá julgar à cada um.
LEIS BRASILEIRAS
Sobre nossas leis:
A riqueza do Brasil está em seu povo , que mesmo possuindo grande diversidade
étnica , cultural , religiosa e social , unido constrói dia a dia uma nação melhor.
Diversas
leis
concedem
liberdade
de
escolha
e
prática
religiosa.
Aqui estão algumas para que saibamos nossos direitos e deveres e principalmente a
respeitar o próximo.
ARTIGO 20 , LEI 7.716 de 05/01/1989
Crime de racismo
Praticar , induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça , cor , etnia , religião
ou, procedência nacional :
Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa.
Artigo 5º , inciso VI , Constituição Federal
É inviolável a liberdade de consciência e de crença , sendo assegurado o livre
exercício aos cultos religiosos e garantida , na forma da, lei , a proteção aos locais de
culto e as sua liturgias.
Artigo 208 , Código Penal
Dos crimes contra o sentimento religioso
Escarnecer de alguém publicamente , por motivo de crença ou função religiosa ;
impedir cerimônia ou prática de culto rel,igioso ; vilipendiar publicamente ato ou objeto
de culto religioso:
Pena: detenção de 1 mês a 1 ano , ou multa.
Comentário Final:
Esse texto tem por objetivo principal informar e alertar às pessoas sobre essa falta de
respeito que Edir Macedo e seus seguidores da iurd têem em relação ao espiritismo e
seus adeptos, realizando críticas imorais , ilegais e geradoras de grande conflito
social, e além disso propagandeando o ódio e ampla perseguição à uma religião, uma
cultura e uma grande porcentagem da população brasileira.

Cada um pode ter as crenças que quiser, mas não pode criticar e perseguir dessa
forma os que pensam diferente. Se crêem que seremos julgados como culpados por
Deus, deixem que Deus faça o julgamento e a condenação, não queiram tomar o lugar
Dele.
Além do que, vivemos na terra e aqui as leis terrenas é que regulam a convivência
pacífica da sociedade. Ela vale para todos, indiferente do credo. Nem essas leis estão
sendo respeitadas.
Então, caro leitor(a) , você observou a grande falta de respeito, cinismo e maldade
com que o Autor trata uma religião e seus adeptos. ( Isso sem falar nas outras
falcatruas em que vive envolvido).
 ٭Será que uma pessoa que age assim merece a sua confiança?
É essa a pergunta que gostaria que todos fizessem, inclusive os próprios membros da
iurd.
Nada contra a religião evangélica e seus seguidores, dos quais tenho muitos amigos,
inclusive sou grande admirador da bispa Solange Brant, da igreja Cristo Vive de SP.
Nada contra os que não acreditam no espiritismo ou crêem que seja uma prática
contrária às leis de Deus. Cada um com suas crenças. Mas ofender e perseguir assim
toda uma religião e seus adeptos?!!! Isso é errado!!!
Por isso conclamo à todos, para que reflitam sobre essa prática perniciosa praticada
pela iurd , que só gera ódio, preconceito, humilhação, perseguição, desunião . E dessa
forma atentem para os próprios preconceitos e para as próprias atitudes
descriminatórias com relação aos que são ou crêem diferente, seja lá sobre o assunto
que for, nem que seja diferença de time de futebol.Como diz um provérbio iraniano: "a
verdade é um espelho que caiu das mãos de Deus e se quebrou. Cada um recolhe um
pedaço e diz que toda a verdade está naquele caco". A partir disso muitos pensam:
"se tenho comigo toda a verdade em minha religião, procurarei nas outras os pontos
onde discordam da minha e apontarei nelas tais blasfêmias e idéias demoníacas. É o
meu dever!". Tanta coisa o homem sequer imagina que existe, mas pensa com
convicção que tem aqui e agora toda a verdade absoluta de Deus e do Universo...
Quanta pretensão!
E assim, cada um se esforce para ser menos preconceituoso e para melhorar suas
atitudes em relação aos outros, além de repudiar quem expressa e incentiva o
preconceito, tal qual nosso amigo Edir Macedo e seus seguidores da iurd.
Dessa forma, aos poucos, poderemos nos tornar uma sociedade mais unida ,
harmoniosa e pacífica.
Confio no bom julgamento e nas boas atitudes de cada um que ler esse texto.
E à aqueles que esperam vingança ou justiça rigorosa contra Edir Macedo e a iurd,
digo que o ensinamento cristão mais sublime depois do amor , é o perdão.
Por causa do poderio econômico e político deles, nesta terra nunca serão realmente
punidos e forçados a se corrigirem, o máximo que pode acontecer é serem barrados
em outros países.
Mas após a morte, Edir Macedo e seus seguidores serão julgados, quer por Deus,
quer por suas próprias consciências. Não há julgamento e pena infernal mais duros do
que os proporcionados pela própria consciência dos indivíduos. E pela ação forte de
suas consciências, se regenerarão algum dia.

Tenham fé em Deus e esperança num futuro melhor!!!
Que Deus abençoe e Jesus ilumine à todos!!!!!!!

