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

Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso 

projeto de estudar toda a Palavra de Deus publicando os comentários que 

fazemos a partir dos nossos estudos. Fazemos isso porque Deus tem nos 

chamado para proclamar com integridade a Sua genuína Palavra e porque vocês 

têm escrito compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com 

interpretações seguras e relevantes. As correspondências que vocês enviam 

demonstram carinho e amizade cristã. Quero incentivá-lo a nos escrever sobre 

suas boas experiências no estudo da Palavra. Foi sobre essas experiências que 

recebemos uma carta do RPS, da Vila Leopoldina, na capital de São Paulo. Foi 

essa a sua mensagem 1070“Felizmente, com a graça de Deus, conheci o Pão 

Diário, li sobre os 40 anos de historia da RTM, mas por aí já deu para ver a 

seriedade e a responsabilidade desse trabalho e da importância desse lindo 

trabalho para a humanidade, e não precisa ser muito sensível para perceber isso. 

Só tenho a agradecer a Deus por vocês existirem, só assim pessoas como eu, 

pode ter paz, amor, fé, esperança em um futuro melhor, através da Palavra de 

Deus, a Bíblia. Gostaria que vocês me ajudassem também com cursos bíblicos. 

Que Deus abençoe a vocês todos, ficarei orando por vocês e creio que vocês 

estarão orando por nós” R.P.S.-  presidiário- CDP Pinheiros III- V Leopoldina- 

SP – carta. Querido irmão, louvamos a Deus por sua vida e pelo seu interesse em 

estudar a Sua Palavra. Certamente Deus tem lhe recompensado. Em relação ao 

seu pedido, certamente você já foi atendido e saiba que estaremos orando por 

você pedindo as bênçãos de Deus sobre sua vida. Também agradecemos a sua 
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disposição em orar por nós e é para isso que temos convocado a todos vocês, a 

se unirem em oração em nosso favor. É exatamente para orarmos que te convido 

agora. Vamos orar: “Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que 

tu nos dás. Pedimos a iluminação do Teu Espírito para o programa de hoje. Que 

ele sirva para edificação de cada um dos nossos ouvintes. Pai pedimos isso 

baseados na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém”. 

Querido amigo hoje temos como objetivo concluir as nossas reflexões sobre o 

capítulo dois da segunda carta de Pedro. Vamos estudar 2Pe 2.12-22. Nesse 

texto, como temos visto anteriormente, o alerta é contra a presença e a ação dos 

falsos mestres que tem a intenção de desviar o povo de Deus dos caminhos do 

Senhor. 

Pedro descreve o caráter destes falsos mestres. Eles são arrogantes e não têm 

respeito por nenhuma autoridade. Eles são indivíduos gananciosos, tirando lucro 

financeiro dos seus seguidores, porque são movidos pela avareza e ganância. 

Elas fazem comércio das pessoas que os seguem, pois os seus corações são 

exercitados na avareza. Pedro volta ao Antigo Testamente e diz que eles 

seguiram o exemplo e persistem no erro de Balaão que queria lucrar 

amaldiçoando Israel. Além disso, eles são culpados de imoralidade, com suas 

paixões imundas, com suas luxúrias carnais. Esses homens têm os olhos cheios 

de adultério e maquinam como podem satisfazer os seus desejos sexuais. 

Pedro descreve vivamente a situação daqueles que deixam a pureza que só 

encontramos em Cristo e desperdiçam a oportunidade de estarem em meio ao 

povo de Deus e preferem ficar no mundo. Eles se tornam escravos da corrupção. 
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Pedro ainda nos mostra que o último estado destas pessoas (mais uma vez 

enredados no pecado) é pior do que o primeiro, isto é, quando não conheciam a 

Cristo e nem conviviam no meio do povo de Deus. Tendo sido expostos a vida de 

santidade e de verdadeira comunhão em Cristo, eles retornam as suas vidas 

contaminadas e dominadas pelos pecados. Pedro, de forma dura e categórica os 

compara ao cão que retorna para comer seu próprio vômito e a porca lavada que 

retorna ao lamaçal (conf. v. 22). Eles demonstram por suas atitudes e suas 

motivações que estão completamente longe de Deus e que ao invés de se 

arrependerem se afundam ainda mais nos seus pecados. 

Como mencionamos anteriormente, tanto Jesus, como Paulo, como João e agora 

Pedro, e também Judas, nos avisam, nos alertam que esses tais estão em nossas 

comunidades, fazem parte de nossas igrejas e por isso devemos estar alertas 

para identificá-los e não seguir os seus ensinamentos e nem suas práticas.  

Por isso o título que damos ao nosso estudo de hoje é: 

Atenção para com os falsos mestres 

2Pe 2.12-22 

Introdução 

Querido amigo através dessa e de outras passagens bíblicas notamos que os que 

os falsos mestres são pessoas: a) Interessadas em prestígio popular; b) 

Interessadas no poder e na glória humana; c) Que tem entregue suas vidas à 

imoralidade; d) Que afastam muitos de Deus; e, e) Mas, que receberão punição 

terrível da parte de Deus. 
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Na finalização deste segundo capítulo, Pedro ainda se preocupa em caracterizar 

mais detalhadamente os falsos mestres. Como resumo deste texto afirmamos: 

O cristão maduro deve estar atento para não ser enganado pelos falsos 

mestres 

Neste texto encontramos três características dos falsos mestres que nos 

ajudam a não sermos enganados por eles: 

A 1ª característica refere-se a personalidade dos falsos mestres, vs.10-16 

2.10 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. 12 Esses, todavia, como brutos irracionais, 

naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são 

ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, 13 recebendo 

injustiça por salário da injustiça que praticam. Considerando como prazer a 

sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se 

regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto 

convosco; 14 tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, 

engodando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos 

malditos; 15 abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo 

caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça 16 

(recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de 

carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta). 
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1. São carnais, v.10 e 13 

2. São atrevidos, v.10 

O atrevimento e a arrogância destes ímpios e injustos se coloca em evidência toda 

vez que tem que sujeitar-se às autoridades. Eles rejeitam as autoridades e não 

temem maldizê-las. Literalmente Pedro declara que eles rejeitam e menosprezam 

qualquer governo, isto é, menosprezam qualquer kuriótes, menosprezam 

qualquer senhorio. E a implicação é clara: Assim como em Jd 8, eles rejeitam e 

menosprezam o senhorio de Jesus Cristo. 

3. São arrogantes, v.10 e 11 

4. São brutos irracionais, v.12 

A descrição dos falsos mestres não poderia ser mais detalhada: são injustos, se 

deleitam nos prazeres sensuais que se concretizam em plena luz do dia; são 

manchas e sujidades nas festas de comunhão cristã (conf. Jd 12) 

5. São adúlteros, v.14 

A expressão tendo os olhos cheios de adultério, significa literalmente, tendo os 

olhos voltados para a mulher adúltera, significando que ao verem uma mulher, 

sempre a encaram como uma adultera real ou imaginaria. Em termos concretos, 

significa que mesmo diante de irmãs cristãs que vão buscar conselhos ou vão 

pedir uma oração ou qualquer tipo de ajuda, esses falsos mestres ficam a 

imaginar cenas sensuais e imorais. 

6. São enganadores, avaros e malditos 14 

Em relação a essa expressão: filhos malditos, ou filhos da maldição é uma 

expressão hebraica semelhante aquela que Paulo usou ao escrever aos efésios, 
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quando disse que aquele que está morto nos seus delitos e pecados é por 

natureza filho da ira (conf. Ef 2.3). O significado é que os falsos mestre se 

caracterizam pela maldição que carregam consigo e que está destinada a eles 

mesmos. 

7. São mercenários, v. 15-16 

Nesses versos encontramos essa avareza, esse desejo pelo dinheiro como uma 

das maiores características desses falsos profetas. A referência a Balaão, filho de 

Beor faz sentido. No relato original dessa história, em Números capitulo 22 a 24, 

Balaão foi contratado por Balaque, rei de Moabe para que amaldiçoasse Israel, 

que queria passar por suas terras, dirigindo-se à Palestina, à terra prometida. Pela 

intervenção de Deus, Balaão não pode amaldiçoar Israel e, pelo contrário, o 

abençoou. A partir da leitura atenta ao texto de Números e levando em 

consideração a tradição dos rabinos judaicos, tem-se considerado o pecado de 

Balaão, a cobiça, a avareza, o desejo de riquezas. O seu coração cobiçou o que 

Balaque oferecia para que amaldiçoasse o povo de Deus. 

Quando se examina bem o texto de Números, vemos que a palavra do anjo foi 

dirigida com esse significado: Então o Anjo do Senhor lhe disse: Por que já 

três vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, 

porque o teu caminho é perverso diante de mim ... (conf. Nm 22.32). E, além 

de Apocalipse 2.14, nas palavras de Jesus à igreja de Pérgamo, também Judas dá 

essa interpretação, quando ao referir-se ao mesmo caso, escreve: ... movidos 

pela ganância, se precipitaram no erro de Ballaão ... (conf. Jd 11). 

Os falsos mestres, cobiçosos, não medem esforços para ganharem mais e mais. 
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A 2ª característica refere-se as proclamações dos falsos mestres, vs.17-19 

17 Esses tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por 

temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas; 18 porquanto, 

proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, 

por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam 

no erro, 19 prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos 

da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 

1. É vazia, v.17 

2. É arrogante, v.18a 

3. É enganadora, v.18b 

4. É falsa em suas promessas, v.19 

5. Produz escravidão, v. 19 

As metáforas fonte sem água e névoas impelidas por temporal (conf. v. 17) 

demonstram a inconsistência da proclamação dos falsos mestres. Mostram 

também que eles não têm vida autêntica nem estabilidade. 

Essas duas figuras reforçam a demonstração de que os falsos mestres falam com 

arrogância palavras jactanciosas de vaidade (conf. v. 18), isso é, falam 

palavras vazias, ocas, sem conteúdo verdadeiro. 

Querido amigo, o tema da liberdade que surgiu nesses versos deve ser bem 

esclarecido, deve ser bem entendido. Aqui esse tema aparece sob a interpretação 

errada dos antinomianos e dos gnósticos. Antinomianismo significa “anti lei”, ou 

“contrario à lei”. Para os antinomianos e gnósticos vale essa sentença: “Livres da 

lei, que maravilhosa condição, posso pecar quanto quiser e ainda alcançar a 
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remissão”. O antinomianismo nega ou diminui a importância da lei de Deus na vida 

do crente e das pessoas em geral. É o oposto da heresia gêmea, o legalismo. Os 

falsos mestres antinomianos são os que têm tendência de não se submeterem as 

regras, as normas. Esses homens sem o temor de Deus se acham livres para todo 

tipo de práticas (conf. Rm 6.1, 14). 

Já os gnósticos não levam muito a sério o tema da corrupção. Gnosticismo é 

termo usado para designar um conhecimento profundo e superior do mundo e do 

homem, que dá sentido à vida humana, que a torna plena de significado. É 

também a visão de mundo baseada na experiência da gnose que tem por base o 

termo grego gnosis, que significa "conhecimento". Um conhecimento racional, 

científico, filosófico, teórico e empírico, isto é experimental, mas de caráter intuitivo 

e transcendental. É conhecer a Deus pela sabedoria e experiência. 

Tanto os antinomianos como os gnósticos interpretam erroneamente a doutrina 

cristã e caem no absurdo de prometer liberdade, quando eles mesmo são 

escravos da corrupção que existe na antiga natureza. 

Embora eles prometam liberdade para os seus seguidores, não há verdadeira 

liberdade. A verdadeira liberdade está em Jesus Cristo, como ele mesmo nos 

disse, através do registro do apóstolo João: ... e conhecereis a verdade, e a 

verdade vos libertará ... se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis 

livres (conf. Jo 8.32, 36).  

Uma vez mais Pedro menciona, destaca e nos faz ver o caráter sensual dos falsos 

mestres que conseguem iludir, conseguem seduzir os incautos, os imaturos, os 

que buscam as bênçãos de Deus e se esquecem do Deus das bênçãos. 
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A liberdade que os falsos mestres proclamam não é liberdade, mas sim, 

libertinagem e essa libertinagem os mantém aprisionados como escravos da 

corrupção pecaminosa a que a antiga natureza humana os conduz. Essa 

libertinagem são as paixões carnais, as obras da carne que Paulo mencionou 

claramente na sua carta aos gálatas (conf. Gl 5.19-21). 

A 3ª característica refere-se a situação dos falsos mestres, vs.20-22 

20 Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo 

mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam 

enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o 

primeiro. 21 Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da 

justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo 

mandamento que lhes fora dado. 22 Com eles aconteceu o que diz certo 

adágio verdadeiro: O cão voltou ao seu próprio vômito; e: A porca lavada 

voltou a revolver-se no lamaçal. 

1. A situação atual, pior do que a anterior: 

1.1. Antes, escaparam das contaminações do mundo – v.20 

1.2. Antes, conheceram o Senhor e Salvador Jesus Cristo – v.20 

1.3. Antes, conheceram o caminho da justiça – v.21 

1.4. Antes, receberam o santo mandamento – v.21 

2. A situação atual 

2.1. Agora, foram novamente enredados (envolvidos) – v.20 

2.2. Agora, foram vencidos – v.20 

2.3. Agora, volveram-se para trás – v.21 
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Em relação a esses versos, vemos aqui a consequência que os falsos mestre têm 

por sua performance e por sua motivação. Pedro descreve que o estado deles 

chega a ser pior que o estado deles no início, certamente lembrando das palavras 

de Jesus: ... e o último estado daquele homem torna-se pior do que o 

primeiro ... ( conf. Mt 12.45) 

Conforme as palavras de Pedro teria sido melhor que não tivessem conhecido o 

caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, se voltar contra o santo 

mandamento de Deus.  

3. A posição descrita 

3.1. Como o cão que voltou ao próprio vômito – v.22 

3.2. Como a porca lavada que voltou a revolver-se no lamaçal – v. 22 

O capítulo termina com a menção de dois provérbios bem conhecidos dos judeus. 

É mencionado o cão que volta ao seu vômito atitude que descreve o insensato 

(conf. Pv 26.11); e é mencionada a porca lavada que volta ao lamaçal, animal 

impuro que Jesus mencionou no sermão do Monte, como descrição daquele que 

não dá valor à Palavra de Deus (conf. Mt 7.6). 

A forte imagem da porca que volta ao lamaçal nos faz pensar na limpeza externa 

que não produz uma mudança interior na vida da pessoa, mudança essa que é o 

requisito para todo verdadeiro filho de Deus. 

Conclusão 

Ao concluirmos este estudo percebemos que esse ensino de Pedro coloca a 

responsabilidade sobre cada um, sobre cada falso mestre que se coloca acima do 

bem e do mal. 
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A advertência é clara sobre as consequências que eles receberão por ainda 

estarem envolvidos e enredados com os pecados oriundos da antiga natureza. 

Ouvir a advertência da Palavra de Deus e levá-la em conta; dar atenção à Palavra 

de Deus e as advertências que ela proclama e padronizar nossas vidas mediante 

os seus parâmetros é o grande ensinamento dessa passagem.  

Você que tem ouvido os ensinos da Palavra de Deus não pode desprezá-la, não 

pode esquecer dos seus encorajamentos, estímulos, repreensões, advertências e 

apelos. Não vale a pena correr o risco de voltar e agir como os falsos mestres. 

Ter uma vida apenas exterior, uma vida de aparência, uma vida hipócrita só 

satisfaz o julgamento das pessoas. Podem até impressionar aqueles que nos 

cercam, mas não impressionam a Deus, não passam pelo justo juízo de Deus. A 

mudança tem que acontecer no interior. 

Diante do estudo destas características dos falsos mestres, analise bem o que 

você ouve e a sua própria vida! 

Se você não anda segundo a verdade, você é igual os falsos mestres! 

Se você tem sido fiel praticante da Palavra, Deus livrará os piedosos! 

Deus te abençoe. Um abraço. Até o próximo programa. 2700 

 

 

 


