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Olá amigo estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você 

sabe que este programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando 

detalhadamente os seus diversos textos, no propósito de proclamar todos os 

desígnios de Deus para cada um de nós. Querido amigo você sabe que não existe 

no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia. O Deus santo que ainda fala 

usou homens santos, isto é separados, para registrar a Sua mensagem a todos 

nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele disse por meio da Bíblia, por isso é 

importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia recebemos um e-mail do 

Reginaldo, lá da cidade de Brejo dos Santos, no estado da Paraíba. Foi esse o 

conteúdo do seu e-mail. 1069“Bom dia RTM. É com muito prazer que me 

comunico com a equipe da rádio. Sou da Igreja Evangélica Congregacional. 

Sempre estou atento à programação. Vocês fazem aquilo que é de mais 

importante para Deus que é divulgar a Palavra para as pessoas. Um grande 

abraço a todos!!!” Reginaldo Alves Ferreira – Brejo dos Santos – PB – email. 

Querido irmão, obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em 

unidade conosco. Esse é o nosso propósito, desejamos através desses estudos 

edificar muitos irmãos e amigos. Temos pedido a Deus que nos use para levar a 

mensagem de salvação para todos quantos ainda não tem Jesus como seu 

salvador pessoal e temos orado também para que Deus use cada programa para 

a edificação dos muitos queridos irmãos que nos dão o privilégio de sintonizar-

nos. Agora, convido-a para aquele momento sempre gratificante do nosso 

programa. Vamos orar! Junte-se a nós nessa oração, necessitamos da sua 

intercessão: "Pai celestial, abençoa-nos nesta hora de estudo e meditação da Sua 



PROGRAMA ATRAVÉS DA BÍBLIA                                             TEXTO: 2Pe 2.4-11 
TEMA: Identificando os falsos mestres 
Nº 1069 Data da produção: set/10        
Data da gravação:                                   Produtor: Itamir Neves                    Locutor: Itamir Neves 

2 
Palavra. Derrame a tua benção sobre o Reginaldo e sua família e a todos os que 

nos ouvem nesse momento. Senhor, também te pedimos que nos dês a 

iluminação do teu Santo Espírito. Pai querido, mesmo sem merecermos te 

pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém". 

Querido amigo hoje temos como alvo estudar mais um trecho do capítulo dois 

dessa segunda carta do apóstolo Pedro. Vamos estudar hoje o texto de 2Pe 2.4-

11. Nesse texto continuamos estudando com Pedro a identificação dos falsos 

mestres que têm sido uma presença constante na tentativa de desviar o povo de 

Deus dos seus caminhos. 

Quando falamos dos dias finais e falamos sobre a presença de determinadas 

pessoas nesses dias finais devemos ficar atentos para suas caracterizações. É 

interessante e necessário definirmos claramente quais são esses dias finais, 

diante do fato de que desde a composição do Novo Testamento estes dias finais 

estão sendo descritos: 

Estamos vivendo nos dias finais desde a vinda de Cristo. O autor de Hebreus nos 

ajuda. Ele nos diz exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se 

chama HOJE, a fim de que nenhum de vos seja endurecido pelo engano do 

pecado (conf. 3.13). Esses dias finais são a descrição do Dia Do Senhor. Iniciou-

se com a vinda de Cristo e terminará com a volta de Cristo. É o dia da graça! É o 

dia da salvação! Mas é o dia em que estamos travando uma dura batalha contra o 

inimigo e contra os seus agentes.  

Antes mesmo de sua partida, o Senhor Jesus deixou-nos advertências claras 

sobre o perigo da presença dos falsos mestres, quando pronunciou as palavras do 
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Sermão Escatológico: Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o 

Cristo, e enganarão a muitos ... Nesse tempo ... levantar-se-ão muitos falsos 

profetas e enganarão a muitos ... porque surgirão falsos cristos e falsos 

profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os 

próprios eleitos (Mt.24.5, 11 e 24). 

Paulo, também, antes de sua morte recomendou a Timóteo que se prevenisse 

contra os falsos mestres quando advertiu seu filho na fé dizendo: 3.1 Sabe, 

porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, 2 pois os homens 

serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, 

desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, 3 desafeiçoados, 

implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, 4 

traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de 

Deus, 5 tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge 

também destes (conf. 2Tm 3.1-5, além de 2.15-18 e 4.3-5). 

E, quase no final do primeiro século, o apóstolo João escrevendo sua segunda 

carta também deixou-nos sua advertência contra os falsos mestres:  

7 Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não 

confessam Jesus Cristo vindo em carne; assim é o enganador e o anticristo. 

8 Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, 

mas para receberdes completo galardão. 9 Todo aquele que ultrapassa a 

doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus; o que permanece na 

doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. 10 Se alguém vem ter convosco 

e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-
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vindas. 11 Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das 

suas obras más (conf. 2Jo 7-11). 

Pedro também nos advertiu sobre os falsos mestres e mostrou-nos as ações de 

Deus diante das motivações dos falsos mestres e diante das instabilidades de 

muitos cristãos, alvos desses injustos. 

Para entender esta seção temos que levar em conta a estrutura do texto. Pedro 

enumera muitos argumentos do verso 4 a 9 para chegar ao verso 9 e mostrar-nos 

a recompensa que Deus tem reservado para justos e injustos. A recompensa do 

Senhor é inevitável. 

Diante desse fato Pedro escolhe vários exemplos do Antigo Testamento para 

mostrar na história a justiça retributiva de Deus. Apenas para registrar é 

importante notar que a ordem que Pedro apresenta é diferente da ordem que 

Judas apresenta.  Pedro então descreve o caráter destes falsos mestres neste 

capítulo dois. Eles são arrogantes e não têm respeito pela autoridade (2:10,18). 

Eles são indivíduos gananciosos, tirando lucro financeiro dos seus "discípulos" 

(2:2-3) movidos por avareza, fazem comércio do povo de Deus; tendo coração 

exercitado na avareza; seguiram no erro de Balaão que queria lucrar 

amaldiçoando Israel (2.15). Além disso, eles são culpados de imoralidade (2:10, 

13, 14). 

Nesse capítulo dois, o apóstolo Pedro deixa sua advertência contra esses que, 

estando na igreja e sendo usados por Satanás, desejam perverter a fé dos 

cristãos. Em resumo, o titulo para a nossa reflexão é: 

Identificando os falsos mestres 



PROGRAMA ATRAVÉS DA BÍBLIA                                             TEXTO: 2Pe 2.4-11 
TEMA: Identificando os falsos mestres 
Nº 1069 Data da produção: set/10        
Data da gravação:                                   Produtor: Itamir Neves                    Locutor: Itamir Neves 

5 
2Pe 2.4-11 

Introdução 

Nesses versos encontramos algumas verdades práticas sobre esse assunto tão 

importante para todos os cristãos. 

1. O apóstolo Pedro nos convida a observar a história com olhos críticos e, nos 

versos 4 a 10 ele nos mostra as advertências que a própria história nos dá, ele 

nos faz ver como Deus age em nossas vidas. Quando observamos estes versos 

encontramos uma sequência de frases que nos ajudam a perceber a idéia do 

texto. Na verdade, o que Pedro está nos mostrando é que aquilo que ocorreu no 

passado tem resultados que ultrapassaram as suas épocas. Por isso, a maneira 

pela qual agimos hoje pode trazer consequências que ultrapassam os nossos 

dias. 

2. Da história podemos aprender que Deus não deixa sem castigo os pecadores 

(anjos, mundo antigo antes do dilúvio, ou cidades como Sodoma e Gomorra). A 

justiça de Deus é abrangente e alcança a todos. A justiça divina exige satisfação. 

A história nos ensina que Deus não é surpreendido pela maldade de ninguém, 

como alguém possa supor. 

3. Entretanto, aprendemos também que Deus cuida de seus filhos e os livra em 

meio as dificuldades ou castigos. Assim como Deus preservou Noé (conf. v. 5) e 

ao justo Ló (conf. v. 7), ao observarmos esses fatos históricos eles nos ensinam 

que Deus fará o mesmo para com os que lhe são fiéis hoje em dia. 

4. Assim como houve castigo para os injustos, há libertação no meio da provação 

para os que desenvolvem uma vida cristã piedosa (conf. vs. 9 e 1.5-7). As provas 
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ou os testes são normais na vida humana, porém o Senhor conhece aqueles que 

são seus e age para livrá-los. Se, agora mesmo você se sente pressionado, você 

passa por um período de tribulações e angústias, a lição que Deus quer que você 

aprenda e usufrua dela na prática é que ele pode te livrar das dificuldades. 

5. A história mencionada e registrada por Pedro não é vã, não é ocasional. Esses 

fatos narrados e registrados por Pedro têm o objetivo de encorajar-nos, animar-

nos, fortalecer-nos para que possamos ficar atentos para a nossa conduta, e 

ficarmos também alertas para que nosso procedimento seja justo. Com esse viver 

atento, justo e correto ficaremos certos que nada nos separará do amor de Deus 

que está em Jesus Cristo nosso Senhor conforme as palavras de Paulo aos 

romanos (conf. Rm 8.31-39). 

Diante dessa advertência contra aqueles que agem com injustiça e falsidade e 

diante dessa certeza do cuidado divino para com os que andam justa e 

corretamente é possível reconhecer que o princípio que o texto nos fornece pode 

ser assim sintetizado: 

Todo cristão deve saber que tanto os injustos como os justos serão julgados 

segundo o justo caráter de Deus. 

Neste texto encontramos cinco ações de Deus em relação ao julgamento de 

injustos e justos: 

Antes de detalharmos essas ações de Deus, vamos ler o texto bíblico. 

2.4   Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os 

no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo; 5 e 

não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e 
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mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios; 6 e, 

reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína 

completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver 

impiamente; 7 e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino 

daqueles insubordinados 8 (porque este justo, pelo que via e ouvia quando 

habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das 

obras iníquas daqueles), 9 é porque o Senhor sabe livrar da provação os 

piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o Dia de Juízo, 10 

especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e 

menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar 

autoridades superiores, 11 ao passo que anjos, embora maiores em força e 

poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. 

Muito bem, depois de lermos essas palavras tão claras registradas pelo apóstolo 

Pedro podemos ver as cinco ações de Deus no julgamento dos injustos e justos 

A 1ª ação de Deus é que ele castigou os anjos rebeldes, vs. 4 

1. A realidade do pecado dos anjos (conf. Gn 6.1-4) 

No caso dos anjos, Pedro afirma que os anjos que se rebelaram foram atirados no 

inferno e os entregou a abismos de trevas, ou a prisões caracterizadas pela 

escuridão. 

É interessante constatarmos a colocação dessa frase: anjos que pecaram (conf. 

Jd 6; Ap 12.7). Na verdade não temos maiores informações para determinar quem 

eram esses anjos, quantos eram, que tipo de pecados cometeram e outras tantas 
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perguntas que todos nós temos. Há muita especulação e afirmações controversas 

a respeito desse episódio. 

O que podemos afirmar é que aqueles anjos não foram “anjinhos” cuja figura 

sempre nos remete a seres puros e obedientes a Deus.  

2. O castigo dos anjos que pecaram. 

Se supõe que deviam servir a Deus, entretanto pecaram, desvirtuando-se da sua 

razão de existir, tornando-se assim inimigos de Deus. O que se traduz pela 

palavra “inferno” corresponde ao grego tártaro, isto é, um lugar de suplício para os 

seres que se insurgiram contra as divindades gregas. 

A 2ª ação de Deus é que ele castigou o mundo antigo, salvando Noé, vs. 5 

1. O castigo do mundo antigo através do dilúvio (conf. Gn 6.11 a 7.24) 

Nesse verso se menciona do juízo do dilúvio quando toda a raça humana estava 

tão afastada de Deus que nem se importou com a longa pregação de Noé que 

anunciava o juízo de Deus sobre toda a carne por causa da multiplicação da sua 

maldade e porque era continuamente mau todo o desígnio do seu coração 

(conf. Gn 6.5). 

2. A preservação do único justo como herdeiro da justiça. 

Lemos em Gênesis que Noé achou graça diante do Senhor (conf. Gn 6.8) e 

assim, além de proclamar o justo juízo de Deus, foi agraciado com a salvação 

pessoal e da sua família; foi salvo do dilúvio. 

Neste verso ao mesmo tempo que Pedro mostra que Deus castigou aquela 

geração pecaminosa Deus também preservou Noé e sua família, como herdeiro 

da justiça. E, nesse sentido é importante termos em mente as palavras de Pedro 
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na sua 1ª carta: ... os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a 

longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se prepara a 

arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas, foram salvos, através das águas 

(conf. 3.20). Aqui se confirma a bondade, a longanimidade, o amor, a misericórdia 

e a graça de Deus. Deus sempre espera por nós, para que arrependidos voltemos 

a ele. Não seria essa uma boa oportunidade de você reatar sua relação com ele? 

Deus sabe diferenciar justos e injustos e sabe bem galardoar ou recompensar 

aqueles que o serviram com integridade de coração. 

A 3ª ação de Deus é que ele castigou Sodoma e Gomorra e salvou Ló, vs. 6-8 

1. O castigo dos ímpios de Sodoma e Gomorra. 

A condenação e a destruição de Sodoma e Gomorra foi motivada especialmente 

pela crueldade, falta de misericórdia e pela homossexualidade. Os “sodomitas” 

tem essa caracterização exatamente por causa dessas práticas (conf. Gn 19; Rm 

1.24; 1Tm 1.10). 

2. A preservação do justo Ló pelo poder do Senhor  

Fica claro que a reação de Ló a essas práticas, conforme o relato de Gênesis 19, 

não parece ter sido de condenação, porém Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, o 

caracteriza como justo! Essa caracterização combina com a tradição vinda do livro 

extracanônico de Sabedoria, que o considerava justo, salvo do fogo que destruiu 

aquelas cidades (conf. 10.6). 

A 4ª ação de Deus é que ele castigará os injustos, falsos mestres, vs. 9-10 

1. Deus conhece a obra de cada um. 
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... o Senhor sabe ... reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo, 

especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e 

menosprezam qualquer governo. 

2. O castigo final dos injustos, falsos mestres. 

No julgamento divino contra as nações (conf. Mt 25.31-46) e, no julgamento contra 

os injustos (conf. Ap 20.11-15), assim como se manifestou contra os anjos 

desobedientes; contra a geração de Noé; contra Sodoma e Gomorra, o juízo de 

Deus se manifestará poderosa e justamente! 

A 5ª ação de Deus é que ele recompensará os justos, vs. 9 

1. Deus conhece a obra de cada um. 

... o Senhor sabe livrar da provação os piedosos ... 

Os justos não são preservados dos testes (peirásmós), mas libertos delas (conf. 

1Co 10.13; Tg 1.2, 12; 1Pe 1.7; 4.12) 

2. A recompensa final dos justos, dos que estão atentos e não são enganados 

Assim como dois terços dos anjos foram preservados e apenas um terço foi 

lançado fora do céu com o diabo (conf. Ap 12.4, 9); assim como foi preservado 

Noé; e, assim como foi preservado Ló, certamente os justo serão preservados! 

Essa é a segurança que podemos ter em Deus!  

Conclusão 

Concluímos com o verso nove, que nos traz o termo: “porque”, que significa: 

podemos deduzir através desses atos de juízo divino por toda a história humana a 

maneira pela qual o Senhor age de acordo com o seu caráter santo e justo. Deus 

dirige a história.  
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As ações de Deus são consequência do seu justo caráter demonstrado ao longo 

da história. 

Oro para que Deus te abençoe e que você seja um cristão atento, maduro, que 

não se deixa iludir pelas palavras ardilosas dos injustos, dos falsos mestres. 

Quando conhecemos profundamente a Palavra de Deus e suas doutrinas, quando 

desejamos as bênçãos espirituais que já temos em Jesus Cristo, quando vivemos 

correta e justamente, podemos ter segurança de que Deus saberá nos livrar das 

mãos ímpias e nos galardoar com as mais preciosas recompensas que só ele 

pode nos dar! 

Que o Senhor te abençoe. Um abraço. Até o próximo programa. 2700 

 

 

 

 


