
 

 

 
 

O que é Heresia? 
A palavra heresia vem do grego (haíresis) e significa “opção”, “escolha”. Já no latim, essa palavra 

significa: “opinião”, “sistema”, “doutrina”. 
Porém na Teologia, a palavra heresia é, geralmente, definida como uma doutrina contrária aos 

dogmas de uma igreja ou de uma religião. A palavra é ainda utilizada, em sentido figurado, como 
opinião ou doutrina diferente às ideias recebidas e, popularmente, pode ser usada para significar 
disparate, absurdo, contrassenso. 

Na Igreja Católica, a palavra heresia está presente desde o início de sua história, mas empre-
gada em sentido diferente da compreensão que temos hoje. 

A citação da palavra heresia na bíblia é muito citada no novo testamento, sendo aplicados aos 
saduceus, fariseus e aos cristãos, porém São 
Paulo nos mostra que a vocação à unidade pró-
pria do Evangelho é contrária ao surgimento 
de grupos, seitas, partidos ou divisões. Ele ad-
mite ser impossível evitar que as divisões 
aconteçam, mas não as aprova, em gálatas (5, 
21) o apóstolo dos gentios nos diz que aqueles 
que praticam esses atos não herdaram o reino 
dos céus. 

Ao contrário dos hereges, que desprezam 
a fé da Igreja, os verdadeiros cristãos são cha-
mados a tornarem-se modelo das palavras re-
cebidas dos apóstolos. 

As heresias mais importantes desse 
tempo foram as Cristológicas, que dizem res-

peito a Cristo, como o Nestorianismo, cuja doutrina diz que em Cristo há duas pessoas, uma humana 
e outra divina; e as heresias trinitárias, como o Arianismo, que negava que Jesus é Deus. 

Nem tudo que acontece deve ser visto como heresia, vejamos alguns exemplos: 
 Outra religião – religiões diferentes não têm a Bíblia como fundamento, por isso não tentam 

distorcer o que diz 
 Opiniões sobre questões secundárias – nem tudo é um ensino fundamental da Bíblia; por exem-

plo, acreditar que a terra tem 6000 ou 45 milhões de anos não muda a mensagem da Bíblia. 
A Bíblia é nossa grande autoridade, porque é a Palavra de Deus. Toda doutrina da igreja deve 

ser fundamentada na Bíblia, pois qualquer ensino que vai contra a Bíblia é uma mentira e deve ser 
rejeitada. 
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