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Gnosticismo 

Características:

- Foi um movimento que ofereceu um

conhecimento especial reservado apenas

para alguns ...

- Existia tanto fora como dentro da igreja.

- Dentro da igreja, este movimento pretendia

misturar filosofia pagã com a fé cristã.

- Este movimento ofereceu uma chave secreta

para alcançar a salvação.
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Crenças:

- Que tudo o que seja matéria era ruim…

- Que o ser humano é um espírito eterno que de

alguma maneira foi aprisionado no corpo. Como o

corpo é uma prisão do espírito, o corpo é

indiscutivelmente ruim. O principal objetivo do

gnóstico é escapar desse corpo e desse mundo

material em que estamos confinados.
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- Sendo que matéria e corpo são ruins, a maioria

dos gnósticos pensava que Cristo não poderia

ter um corpo como o nosso (“Todo espírito que

confessa que Jesus Cristo veio em carne é de

Deus; E todo o espírito que não confessa a

Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este

é o espírito do anticristo” 1 João 4: 2-3)

- Então, alguns acreditavam que seu corpo era

somente aparência, que não era físico, mas sim

um holograma.
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- O que deveria ser feito é punir o corpo, apaziguar

suas paixões.

- Mas outros acreditavam que, uma vez que o

espírito é indestrutível, o que o corpo faz não o

afetará, portanto, é necessário dar rédea solta aos

desejos do corpo.

- Eles também negaram a criação, a encarnação, a

ressurreição e a morte vicária de Cristo.



A mulher no gnosticismo:

- Na cultura gnóstica a mulher representava um

papel preponderante já que interpretavam de

maneira diferente o Gênesis.

- Acreditavam que a mulher tinha trazido o

conhecimento do bem e do mal.

- A mulher era vista como um “médium” para trazer

conhecimento.

- Paulo chama a atenção ao perigo que que estava

presente entre os irmãos.
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A mulher no gnosticismo:

- As práticas de culto incluíam o sacerdócio da

deusa diana, essas costumes tinham invadido a

igreja. (Atos 19: 24-28).

- Essas mulheres sacerdotisas promoviam uma

forma diferente de adoração espiritual e ideias

erradas sobre o sexo.

- Surge o conceito da dominação (Authenteo) da

mulher sobre o homem. (1 Timóteo 2: 12)
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Podemos perceber o perigo dessas estranhas doutrinas que

queriam ser introduzidas ao cristianismo.

Exemplos registrados dos livros de: Efésios e Timóteo e em

lugares onde Paulo estava em peregrinação também

ocorreram aqueles costumes com crenças não-bíblicas.

Paulo escreve a Timóteo em:

1 Timoteo 1: 3-4

“Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei

permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas

pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se

ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que, antes,

promovem discussões do que o serviço de Deus, na fé.”

Gnosticismo no ambiente cristão



O Gnosticismo foi um dualismo filosófico-religioso que

professava a salvação através do conhecimento secreto, ou gnosis.

O movimento alcançou um alto desenvolvimento durante o século

II dC nas escolas romanas e de Alexandria fundadas por Valencio.

Os estudiosos atribuíram as origens do gnosticismo a várias

fontes: os cultos gregos dos mistérios, o Zoroastrismo, a cabala do

judaísmo e a religião egípcia. Os primeiros cristãos primitivos

consideravam Simão, o Mago (Atos 8: 9-24) como o fundador do

gnosticismo. Sua doutrina, como a de outros mestres gnósticos,

não tinha nada em comum com o conhecimento dos mistérios de

Deus que Paulo chamou de sabedoria (1 Coríntios 2: 7).

Informações gerais sobre o gnosticismo



Os líderes cristãos consideraram o Gnosticismo uma

ameaça sutil e perigosa ao cristianismo durante o

segundo século, uma época marcada por aspirações

religiosas e preocupações filosóficas sobre as origens

da vida, a fonte do mal no mundo e a natureza de uma

divindade transcendente. O gnosticismo foi percebido

como uma tentativa de transformar o cristianismo em

uma filosofia religiosa e substituir a fé nos mistérios

da Revelação, pelas explicações filosóficas.



As seitas gnósticas colocam seus ensinamentos em sistemas

complexos de pensamento. Característica de sua posição era a

doutrina de que toda a realidade material é má. Uma de suas

principais convicções era que a salvação é alcançada libertando o

espírito de sua prisão material. Explicações elaboradas foram

dadas de como este aprisionamento ocorreu e como a libertação

da alma deveria ser alcançada. O Deus transcendente foi retirado

de toda a matéria por uma sucessão de seres eternos

intermediários, chamados éons. Estes emanaram em pares

(masculinos e femininos); a série completa (geralmente 30)

constituía o Pleroma, ou plenitude da divindade. Além do

Pleroma estavam o universo material e os seres humanos que

serão salvos.



No pensamento gnóstico, há um germe divino aprisionado em

cada pessoa. O propósito da salvação era libertar esse germe

divino do corpo em que estava perdido.

Os gnósticos classificaram as pessoas em três categorias:

(1) Gnósticos, ou seguros de salvação, porque estavam sob a

influência do espírito (pneumatikoi);

(2) não totalmente gnósticos, mas suscetíveis à salvação

através do conhecimento (psychikoi); e

(3) aqueles tão dominados pela matéria, que eles não poderiam

ser salvos (hylikoi).

Os gnósticos freqüentemente praticavam um ascetismo

excessivo, porque acreditavam que, dessa maneira, eram

libertados pelo espírito.



O gnosticismo foi denunciado pelos teólogos cristãos Irineu, Hipólito e

Tertuliano. No terceiro século, Clemente de Alexandria tentou formular

um gnosticismo cristão ortodoxo para explicar a diferença de perfeição

alcançada pelos indivíduos em sua resposta ao evangelho. O gnosticismo

fundiu-se gradualmente no maniqueísmo. Hoje, os Mandaeans são a

única seita gnóstica sobrevivente. A pesquisa dos estudiosos foi

fortemente apoiada quando, em 1945, uma biblioteca gnóstica copta foi

descoberta perto de Naj Hammadi (Naj Hammadi Papyri), no Alto Egito.

Agnes Cunningham
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