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1
Onde e como 
tudo começou

O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. 
Oseias 4.6a

Em fevereiro de 1600, os Pappenheimers foram presos por 
“crimes” que desconheciam. Eram eles: Paulus, de 57 anos; 

Anna,	 sua	mulher,	 59,	 e	 seus	 três	 filhos:	Gumpprecht,	 de	 22;	
Michel, de 20, e Hansel, de apenas dez anos. Este último, sob tortura, 
inventou crimes que sugeriam a feitiçaria, por isso, as autoridades 
ampliaram os delitos de seus familiares para heresia e pacto com 
o diabo.

O duque da Baviera, que desejava acabar com os salteadores de 
estradas, os assassinos e os hereges, serve-se da oportunidade para 
promover um grande e espetacular auto-de-fé.

“Veja! Agora estão trazendo meu pai”, gritou Hansel para as 
pessoas que estavam em volta do cavalo do meirinho. O carrasco e 
um de seus ajudantes arrastaram Paulus Pappenheimer para a grade 
de madeira, deitaram-no nela, amarraram seus braços e suas pernas. 
O carrasco segurou, então, a roda com seus braços musculosos e 
deixou-a cair, primeiro no braço direito, depois no braço esquerdo 
do condenado. Os ossos partiram-se com um estalo alto, e a vítima 
gritou. “Veja, estão amassando os braços de meu pai!”, gritou o 
menino horrorizado, no cavalo do meirinho.

Os outros criminosos foram submetidos ao mesmo tratamento. 
Apenas Anna foi poupada da roda [...].

Em nosso caso, de fato, a quebra na roda não foi levada até o 
fim,	pois	havia	o	risco	de	que	as	vítimas	expirassem	nesse	processo,	
quando	deviam	sofrer	até	o	amargo	fim	todo	o	catálogo	de	castigos 
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relacionados na sentença. O ato de rasgar-lhes a carne com tenazes 
em brasa já as tinha enfraquecido − um tratamento completo pela 
roda	teria	dado	um	fim	prematuro	aos	seus	sofrimentos	[…].

No caso de Paulus Pappenheimer, considerado, em um certo 
sentido, o instigador e chefe da quadrilha, tinham pensado em alguma 
coisa ainda mais terrível: a empalação, na qual se inseria um pau curto 
no ânus do condenado. Os gritos da vítima podem ter provocado 
arrepios nos espectadores que se amontoavam em volta do alto do 
morro da forca.

Dois musculosos guardas agarraram a vítima que se contorcia 
gemendo no chão e a arrastaram para o alto de tábuas de madeira 
que formavam a rampa até um dos postes centrais. Ali o deixaram 
amarrado, no alto do monte de lenha. Depois, Anna foi arrastada 
para a pilha ao lado e amarrada a uma cadeira de madeira, instalada 
no meio da fogueira.

Gumpprecht, Michel, Sholz e o alfaiate foram levados aos quatro 
outros montes de lenha e acorrentados aos postes de madeira. 
Os ajudantes do carrasco retiraram as passadeiras de madeira de 
junto das pilhas de lenha. Tochas de breu foram acesas e lançadas 
rapidamente, uma depois da outra, na lenha seca. As chamas estalaram 
e se projetaram para cima, alcançando gravetos e ramos. Uma fumaça 
acre subiu, cegando as vítimas e sufocando sua respiração.

Hansel, no cavalo do meirinho, dava gritos comoventes. “Minha 
mãe está se torcendo!”, gritava desesperado.

* * *
Assim morreram os Pappenheimers. Inocentes ou culpados? 

Vítimas da ignorância da época? Da superstição? Da intole-
rância religiosa? 

Mediante o exame de eventos da história da Igreja sob a ótica da 
Bíblia e do nosso moderno século 21, este livro tem o propósito 
de oferecer ao leitor respostas àquelas perguntas. Nossa busca 
começa com a origem de alguns erros doutrinários que tanto 
sofrimento têm causado a milhões de pobres inocentes ao longo 
de mais de dois milênios.
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Onde e como tudo começou

A primeira Babilônia
O berço da maioria dos erros doutrinários hoje presentes 

em todas as nações é a célebre Babilônia, a capital mundial 
da soberba humana e da afronta a Deus nos tempos antigos. 
Ao reexaminar a história das práticas e doutrinas pagãs dessa 
cidade, é possível avaliar a alarmante extensão de sua influência 
até os dias atuais.

A Bíblia tem muito a dizer acerca dessa famosa cidade e de 
suas práticas religiosas, que acabaram por corromper os próprios 
israelitas, levando Deus a Se queixar: Os filhos apanham a lenha, 
e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem 
bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, provocando-me 
à ira (Jr 7.18).
Edificada	no	vale	de	Sinar,	junto	ao	rio	Eufrates,	Babilônia	foi	

chamada na Bíblia de a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus e cidade 
dourada (Is 13.19 – ARA; 14.4 – ARC). Ninrode estabeleceu nela 
seu reinado depois de libertá-la do poder dos elamitas. A respeito 
desse	famoso	filho	de	Cuxe,	diz	a	Bíblia:

Ele [Ninrode] foi poderoso caçador diante da face do Senhor ; pelo que 
se diz: Como Ninrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio 
do seu reino foi Babel.  Gênesis 10.9,10a

Convém salientar que a Bíblia fala de duas Babilônias: a cidade 
propriamente dita, capital da Caldeia, e a Babilônia espiritual. 
A primeira, que alcançou sua maior glória com Nabucodonosor 
e parecia destinada a uma existência eterna, deveria desaparecer, 
segundo previsão bíblica. A segunda, símbolo da confusão 
religiosa dos últimos tempos, permanecerá até que seja destruída 
um pouco antes do Reino milenar de Cristo. Dessa última, 
trataremos mais adiante. 

Portanto, essa cidade, nos seus aspectos físico e espiritual, surge 
no primeiro livro da Bíblia e só desaparece no último.
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Em todas as profecias acerca da Babilônia se pode contar mais 
de uma centena de particularidades, e todas têm sido rigorosamente 
cumpridas. Isaías previu que Babilônia nunca mais seria habitada 
e que nem o árabe armaria ali sua tenda. E Jeremias registrou: 
A Caldeia servirá de presa; todos os que a saquearem ficarão fartos. Abri os 
seus celeiros. Rica de tesouros [...] (Is 13.20; Jr 50.10,26b; 51.13).

Dentre os monarcas que haveriam de participar do cumprimento 
profético acerca dessa famosa cidade estava o grande Ciro, rei da 
Pérsia.	Em	538	a.C.,	ele	lançou	mão	de	sua	eficiente	engenharia	para	
desviar o curso do Eufrates, que passava tranquilo sob os imensos 
e	magníficos	muros	da	Babilônia,	e,	servindo‑se	do	leito	desse	rio,	
entrou na cidade enquanto esta se achava entregue à mais nefanda 
orgia. Era a mesma noite em que a mão de Deus havia escrito na 
parede	e	em	que	Daniel	decifrou	o	fim	de	Belsazar	e	seu	império.
Pouco	mais	 tarde,	Xerxes,	filho	de	Dario	 I,	 ao	 sufocar	uma	

revolta da população da cidade, usou de extrema brutalidade, 
ordenando inclusive a destruição da estátua de Marduque, deus 
principal dos caldeus.

Quanto às suas riquezas, cidade alguma pode ser comparada 
à Babilônia quanto ao número de vezes que tem sido saqueada. 
Xerxes, Alexandre, partos e romanos, em um período abrangendo 
quase uma dezena de séculos, levaram de lá riquezas fabulosas, além 
mesmo	de	suas	mais	otimistas	expectativas,	e	até	hoje,	afirma‑se,	
essas ruínas guardam enormes tesouros!

Em 331 a.C., Alexandre, depois de conquistar a cidade, quis ins-
talar nela a sede de seu império, mas, em 323 a.C., de volta da Índia, 
faleceu repentinamente no palácio de Nabucodonosor, e com ele se 
findaram	as	esperanças	do	reerguimento	babilônico.	Seleuco,	a	cujos	
domínios	ficou	pertencendo	a	cidade,	preferiu	construir	nova	capital	
para seu reino, Selêucia, abandonando assim o ornamento dos reinos 
à sua trágica sorte, até o cumprimento da profecia: Nunca mais será 
habitada, nem reedificada de geração em geração (Is 14.19,20).
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Recente tentativa de contrariar a profecia
Os profetas proclamaram a absoluta ruína da Babilônia literal, 

enfatizando que a cidade nunca mais voltaria a existir. De fato, 
até hoje, ela não foi restaurada. Mas, apesar da sentença bíblica de 
mais de 2.500 anos, em data recente, o Iraque, que é a continuação 
do antigo império babilônico, anunciou a reconstrução daquela 
famosa cidade.

De acordo com notícias procedentes do governo iraquiano, 
seriam reconstruídos os Jardins Suspensos, a Torre de Babel, 
o Templo de Baal (Bel), a Porta de Istar (Astarte ou Asterote) e 
outros famosos monumentos. O projeto, elaborado pelo Instituto 
Ítalo-Iraquiano de Bagdá, contou com uma verba inicial de 50 
milhões de dólares.

A fim de que tudo pudesse ser reconstruído com exatidão 
e perfeição, o levantamento do local foi feito com raio laser. 
Os tijolos da reconstrução seriam revestidos com um material 
especial que protegesse contra a erosão, a decomposição e os 
estragos provocados pelos ventos. A reconstrução cobriria uma área 
de 50km2. O projeto deveria seguir rigorosamente a arquitetura da 
época e o ambiente em que viviam os babilônicos.

Por que reconstruir tais antigos monumentos? Porque a Torre de 
Babel simboliza a astrologia, o ocultismo e a rebelião contra Deus; 
porque o Templo de Bel simboliza a idolatria (Jr 50.2; 51.44); porque 
a Porta de Istar simboliza a imoralidade e a depravação; e porque os 
Jardins Suspensos simbolizam o orgulho e a realização humana. 
Um	pesquisador	brasileiro	afirmou:

O alto crescimento do espiritismo em todas as suas formas, nos 
dias atuais, demonstra uma volta de todas as religiões ao babilonismo, 
e nunca ao catolicismo romano. Na verdade, o catolicismo romano se 
está babilonizando. No Brasil, milhões de católicos são também espíritas. 
A religião da Babilônia era profunda e essencialmente espírita.1

Contudo, infelizmente para os que não creem na Bíblia, os desí-
gnios de iraquianos e italianos não se realizaram, em virtude das 
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crises militares e econômicas que envolveram o Iraque em seus 
conflitos	com	os	aliados,	que	resultaram	na	operação	Tempestade	
no Deserto e culminaram na presença de forças armadas no Iraque, 
notadamente dos EUA.

A frustrada tentativa dos países aliados aos EUA de curarem 
o Iraque é claro cumprimento da Palavra de Deus, que afirma: 
Fujam da Babilônia! Cada um por si! Não sejam destruídos por causa da 
iniquidade dela. É hora da vingança do SENHOR; ele lhe pagará o que 
ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do SENHOR; 
ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho; por isso 
enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se 
por ela! Consigam bálsamo para a sua ferida; talvez ela possa ser curada. 
Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pode ser curada; deixem-na 
e vamos, cada um para a sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao 
céu, eleva-se tão alto quanto as nuvens (Jr 51.6-9). 

A Bíblia fala dos babilônios como um povo:
(a) Idólatra: Porque é uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem 

por causa de seus ídolos horríveis (Jr 50.38).
(b)	Aficionado	da	mágica:	Estas duas coisas acontecerão a você num 

mesmo instante, num único dia, perda de filhos e viuvez; virão sobre você com 
todo o seu peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas 
palavras de encantamento (Is 47.9).

(c) Profano e sacrílego: Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para 
trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, 
tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas 
mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as 
taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o 
rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. 
Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, 
de ferro, de madeira e de pedra (Dn 5.2-4).

(d) Ímpio: Você confiou em sua impiedade e disse: “Ninguém me vê”. Sua 
sabedoria e seu conhecimento a enganam quando você diz a si mesma: “Somente 
eu, e mais ninguém além de mim”.
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A grandeza da Babilônia
Babilônia conheceu duas fases de grande progresso. A primeira, 

sob Hamurabi − o Anrafel da Bíblia (Gn 14.1) −, cerca de dois mil 
anos antes de Cristo, nos dias de Abraão, e o segundo período, 
de 608 a.C. até a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., sob 
Nabucodonosor, Ciro, Dario e outros imperadores.
À	cidade	deste	último	período	de	florescimento	aplicam‑se	as	

palavras de Isaías. Era então a maior e a mais moderna metrópole 
daquele tempo, ocupando uma área de 576km2, com 96 de perímetro, 
ou seja, 24 de cada lado. Muitas ruas, de 45m de largura por 24km de 
comprimento, dividiam luxuosos quarteirões com exuberantes jardins 
e	suntuosas	residências,	magníficos	palácios	e	gigantescos	templos.	
Um destes templos, dedicado a Bel, media 5km de circunferência, 
e um dos palácios reais ocupava uma área superior a 12km.2

A cidade dourada era rodeada por uma muralha de 108m de altura e 
25m de largura, equivalente a uma rodovia com seis pistas! Possuía 
uma imagem avaliada hoje em dezenas de milhões de dólares e 
objetos diversos dedicados a ídolos, cujo custo ultrapassaria 200 
milhões de dólares.

Falando da arquitetura babilônica, afirma o historiador 
Oliveira Lima:

As construções babilônicas, que presentemente são meros montões 
de ruínas, eram levantadas sobre consideráveis aterros exigidos pela 
natureza do solo encharcado, e que, ao mesmo tempo, asseguravam 
melhor defesa e emprestavam maior imponência àqueles templos e 
palácios, que assim se erguiam 13m ou mais acima do nível da planície, 
por entre aglomerações de casas de taipa, em uma extensão tão grande 
que Babilônia cobria cinco vezes a superfície de Londres.3

Esta cidade, a mais poderosa do mundo antigo, começou a 
declinar com a morte de seu mais famoso monarca, e chegou a um 
nível inferior sob Belsazar, que, em 539 a.C., perdeu o trono para 
Dario, o medo. Por volta de 130 a.C., a Babilônia caiu nas mãos 
dos partos e se transformou em ruínas.

Onde e como tudo começou
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Os arqueólogos têm trabalhado na área da famosa cidade desde 
o	final	do	século	19,	e	dentre	suas	fenomenais	descobertas	estão:
• Uma muralha de mais de 22km de comprimento e 42m de largura, 

que circundava a parte principal da cidade.
• Muitas portas, sendo a mais impressionante delas a de Istar, com 

seus 575 dragões, touros e leões esmaltados.
• A rua processional, que entrava na cidade pela porta de Istar ao 

norte, passava pelo palácio real e, a seguir, atravessava diretamente 
a parte principal da cidade até o templo de Marduque, que detinha 
o título de O Criador e Rei do Universo.
•	O	magnífico	palácio	decorado	de	Nabucodonosor,	com	seu	salão,	

onde se encontrava o trono e um salão para banquetes, medindo 
17m de largura por 51m de comprimento.

• A base e o contorno da Torre de Babel, conhecida como 
E-Temen-an-ki (a casa da plataforma, base do céu e da terra), 
a qual, supostamente, tenha sido as ruínas da infortunada torre 
referida no livro de Gênesis.

• As grandes ruínas de uma área quadrangular, compostas de criptas 
abobadadas ou sótãos reforçados com arcos de ladrilho e cobertas 
de terras e escombros. Os escavadores acreditam que essas ruínas 
são os restos da estrutura da base dos famosos Jardins Suspensos 
− uma das sete maravilhas do mundo antigo.

• Cerca de 300 tabletes cuneiformes que relatavam principalmente 
a distribuição de azeite e cevada aos cativos e aos trabalhadores 
especializados, procedentes de muitas nações que viviam na 
Babilônia e em seus arredores, entre os anos de 595 e 570 a.C.

A outra Babilônia
As profecias bíblicas, no entanto, dão a entender que a Babilônia 

mencionada no Apocalipse não é nem a nação nem a cidade conhecida 
pelos historiadores, tratando-se, destarte, de alguma combinação 
política e eclesiástica, da qual a Babilônia do Antigo Testamento é 
apenas um tipo. A segunda Babilônia, da qual a primeira era apenas 
um tipo, está descrita principalmente no trecho abaixo:

História da igreja cristã16x24.indd   18 29/06/2016   13:03:08


