
11. Falsos mestres (2T 2017—“Apascenta as Minhas ovelhas”: 1 e 2 Pedro) 

 

Material bíblico: 2 Pedro 2:1-22; João 8:34-36; Mateus 12:43-45; Judas 4-19; Gênesis 

18:16-33. 

 

Citações 

• Você pode acreditar em tudo o que quiser, mas a verdade permanece a verdade, 

não importa quão doce a mentira possa ser. Michael Bassey Johnson 

• Cuidado com a falsa sabedoria; É mais perigosa que a ignorância. George 

Bernard Shaw 

• Um homem pode imaginar coisas que são falsas, mas só pode entender coisas 

que são verdadeiras, pois se as coisas forem falsas, a apreensão delas não é 

compreensão. Isaac Newton 

• Para teu próprio ser verdadeiro, e deve seguir, como a noite do dia, tu não pode 

então ser falso para qualquer homem. William Shakespeare 

• Se alguém tem as respostas para todas as perguntas - que é a prova de que Deus 

não está com ele. Isso significa que ele é um falso profeta usando a religião para 

si mesmo. Os grandes líderes do povo de Deus, como Moisés, sempre deixaram 

espaço para dúvidas. Você deve deixar espaço para o Senhor, não por nossas 

certezas; Devemos ser humildes. Pope Francis 

• Eu não estou de humor para ser enganado mais pelo diabo astuto e caráter falso 

cujo maior prazer é tirar vantagem de todos. Camille Claudel 

• Os verdadeiros mensageiros do Senhor são sempre rejeitados pela maioria do 

povo, que preferem ouvir os falsos profetas pregarem uma mensagem de paz e 

prosperidade. Assim é hoje também. Benjamin Baruch 

 

Perguntas 

 Por que Pedro gasta tempo lidando com a questão dos falsos mestres? Que 

imagem de Deus se poderia tirar da leitura deste capítulo? Por que é tão importante 

enfatizar a importância de acreditar na verdade? Como lidar com o conceito de 

julgamento divino? E daqueles que voltam aos seus caminhos pecaminosos? 

 

Resumo bíblico 

Em 2 Pedro 2, Pedro gasta tempo lidando com o que vê como um perigo muito 

real para os crentes - o de ser seduzido por falsos mestres que unem ensinamentos 

destrutivos com imoralidade. Essas questões têm atormentado a igreja desde o início, e 

continuam até hoje. É interessante que Pedro aponte para seu comportamento como 

indicativo de sua falsidade - desde que suas crenças dão licença para suas ações imorais. 

Ele diz que eles são escravos da depravação, pois "Tu és um escravo de tudo o que te 

conquista." (2:19). Ele conclui que teria sido melhor para eles não terem conhecido a 

verdade, pois afastando-se dela, eles só acrescentaram aos seus pecados. Jesus em João 

8:34-36 fala de ser um escravo do pecado, e que ele é o único que pode nos libertar do 

pecado. Ele também fala do espírito maligno que retorna, e "a pessoa acaba pior do que 

estava no princípio" (12:45). Judas também escreve sobre falsos mestres (Judas 4-19) 

que "seguem seus próprios desejos malignos, falando jactanciosamente sobre si mesmos 

e lisonjeando outros para conseguir o que querem" (Judas 16). Gênesis 18:16-33 relata a 

história de Sodoma e Gomorra. 

 

 

 



Comentário 

 Pior do que ataques externos são os que vem de dentro. Os falsos mestres 

dirigidos por Pedro são muito mais perigosos do que a perseguição direta porque 

entorpecem a verdade e distorcem a mensagem do evangelho.  

Divisões sobre doutrina e prática se tornarão cada vez mais comuns à medida que o 

fim se aproxima. No entanto, o verdadeiro cristão manterá a verdade como encontrada em 

Jesus. Negações sobre Cristo e sua divindade estarão no coração de muitas decepções, mas 

seguir essas idéias significaria uma falsa compreensão de nosso amoroso Pai Celestial. 

Assim, a mensagem é "ficar firme" e aguardarmos com expectativa o breve retorno de 

nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E à medida que o fim se aproximar, veremos uma 

intensificação da hostilidade ao evangelho mesmo dentro da igreja e mais grupos que 

reivindicarão alguma visão especial ou que querem fazer a obra de Deus para Ele na 

limpeza da igreja. Mas a separação demonstra o verdadeiro caráter de tal movimento. 

 Em nossas experiências cotidianas um com o outro, colocamos o grande conflito 

em segundo plano - o conflito e as lutas, o amor e a admiração, a demonstração de se 

seguimos a verdade, a honestidade, o certo e assim por diante. Leia qualquer material 

relacionado com a queda de Lúcifer e você começará a ver como o pecado realmente é 

insidioso, como, acreditando numa mentira, você pode chegar a uma posição em que o 

certo é errado e o errado está certo. Nesse processo de auto-ilusão, Lucifer passou a 

acreditar em sua própria propaganda, ao que parece. Quais são as lições aqui? Como 

podemos saber a verdade? Como podemos evitar ser enganados por falsos mestres? 

 

Comentários de Ellen White 

 A verdade é de Deus; o engano em suas variadas formas é de Satanás; e quem quer 

que de qualquer forma se afaste da linha reta da verdade, está-se entregando a si mesmo ao 

poder de Satanás. Os que têm aprendido de Cristo não se comunicarão “com as obras 

infrutuosas das trevas”. Efésios 5:11. No falar, como no viver, serão simples, retos e 

verdadeiros; pois estão-se preparando para o companheirismo com os santos em cuja boca 

não se achou engano. Apocalipse 14:5. {PR 156} 

 A fé em uma mentira não terá influência santificadora sobre a vida ou o caráter. 

Nenhum erro é verdade, nem pode tornar-se verdade pela repetição, ou por fé nele. A 

sinceridade nunca salvará a alma das conseqüências de crer num erro. Sem sinceridade não 

há genuína religião, mas a sinceridade numa religião falsa jamais salvará o homem. Posso 

ser perfeitamente sincera em seguir um caminho errado, mas isto não torna o caminho 

certo, nem me levará ao lugar a que eu desejava chegar. O Senhor não quer que tenhamos 

cega credulidade, e chamemos isto fé que santifica. A verdade é o princípio santificador, e 

portanto cabe-nos conhecer o que é a verdade. Precisamos comparar as coisas espirituais 

com as espirituais. Precisamos provar tudo, mas reter somente aquilo que é bom, aquilo 

que apresenta as credenciais divinas, que põe diante de nós os verdadeiros motivos e 

princípios que nos prontificam à ação. — Carta 12, 1890.  {ME2 59} 

 Impressões por si só não são um guia seguro para o dever. O inimigo muitas vezes 

persuade os homens a acreditar que é Deus quem está guiando-los, quando na realidade 

eles estão seguindo apenas o impulso humano. Mas, se observarmos cuidadosamente e 

tomarmos conselhos com nossos irmãos, teremos um entendimento da vontade do 

Senhor... {RH, August 24, 1911 – traduzido do original}. 

 Temo qualquer coisa que tenha a tendência de desviar a mente das sólidas provas 

da verdade tal como se revela na Palavra de Deus. Temo isto; temo isto. Precisamos pôr 

nossa mente dentro dos limites da razão, não seja que o inimigo penetre de maneira a pôr 

tudo em desordem. {ME2 46}  
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