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ESBOÇO AMPLIADO DE ESTUDO BÍBLICO INDUTIVO 

Título:  

� Os cuidados que devemos ter contra falsos mestres. 

Texto: 

“Porque há muitos insubordinados, faladores vãos, e enganadores, especialmente os da circuncisão, aos quais é 
preciso tapar a boca; porque transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um 
dentre eles, seu próprio profeta, disse: Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões preguiçosos. 
Este testemunho é verdadeiro. Portanto repreende-os severamente, para que sejam são na fé, não dando ouvidos 
a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tudo é puro para os que são 
puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro; antes tanto a sua mente como a sua consciência 
estão contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis, e 
desobedientes, e réprobos para toda boa obra.” (Tito 1:10-16) 

1. Introdução: 

� Tito era grego e evidentemente um convertido de Paulo. O fato de Tito não ser circuncidado (Gálatas 

2:3) indica que ele não foi criado no judaísmo, nem tornou-se um prosélito. Paulo tinha muita estima 

por Tito e o apostolo se inquietava quando havia pouco ou nenhuma notícia sobre as atividades e o 

paradeiro do jovem.. 

� A carta a Tito tem uma afinidade com I Timóteo. Ambas as epistolas são endereçadas a jovens 

homens aos quais tinham sido designados de liderança responsável em suas respectivas igrejas durante 

a ausência de Paulo. Ambas as epístolas ocupam-se com as qualificações daqueles que devem liderar a 

ensinar as igrejas. Tito tinha três grandes temas– a organização da igreja, a doutrina correta e a vida 

santa. Tito tinha de ordenar os presbíteros em cada cidade onde existia o núcleo de uma congregação. 

Eles deviam ser homens de alto caráter moral, e deveriam ser inflexíveis em questões de princípio, 

mantendo a verdadeira doutrina apostólica e sendo capazes de reprovar os opositores. 

2. Desenvolvimento: 

1- Porque os falsos mestres aparecem? 

a) Porque eles são uma estratégia de Satanás para tentar afastar dos caminhos os fiéis servos de 
Deus. 

b) Porque eles tentam ofuscar a Pessoa e os ensinos de Jesus, o Mestre por excelência. 

c) Porque eles são identificados na Escritura como um dos sinais dos tempos.  

2- Como aparecem os falsos mestres? 

a) Eles aparecem tentando distorcer as verdades bíblicas. 

b) Eles aparecem tentando negar ensinamentos fundamentais do Evangelho. 

c) Eles aparecem tentando disseminar o erro no meio do Rebanho de Cristo. 

3- Como identificar os falsos mestres que aparecem? 
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a) Eles são mentirosos 

b) Eles são dominadores 

c) Eles são concupiscentes 

4- Como prevenir a igreja contra o aparecimento dos falsos mestres? 

a) A Igreja deve ser cada vez mais conhecedora da Sã Doutrina. 

b) Os obreiros devem cada vez mais ser diligentes na orientação do Rebanho. 

c) Cada crente deve ser zeloso no conhecimento da Palavra. 

3. Conclusão: 

� Somos instruídos a reter a sã doutrina e a defender a fé que está sob ataque dos falsos mestres que 

estão em busca das riquezas e da fama terreais. 

� Existem muitos faladores vãos e enganadores. Lembre-se que eles prosperarão e enganarão a muitos. 

Infelizmente, eles já fizeram uma grande infiltração nas igrejas. Como as pessoas não amam a sã 

doutrina, os falsos mestres são aceitos e os corações ficam cada vez mais frios à medida que cresce 

também a iniqüidade no mundo. 

� Para aqueles que amam a Deus precisamos continuar a falar como Deus nos manda. Nunca desista 

de falar contra aqueles que promovem o erro e a heresia na igreja. A motivação para os falsos mestres 

é o dinheiro. Eles querem dinheiro e não as coisas de Deus. 

� Mostramos que um coração duro e sem-amor caminha de mãos dadas com a rejeição da sã doutrina. 

Muitos que afirmam serem cristãos na verdade são pessoas de coração frio que não amam a sã 

doutrina. Elas soltam seu veneno contra aqueles que não abraçam seus erros e que as advertem sobre 

os perigos. Estamos também vivendo em dias de apostasia, não de reavivamento. Os falsos profetas 

estão dizendo que o 'reavivamento' ocorrerá, mas isso não é verdade. O mundo está caminhando para 

seus dias mais tenebrosos. Após o arrebatamento, o Anticristo estará livre para ascender ao poder; 

durante o reinado do Anticristo, Deus derramará terríveis juízos sobre os ímpios. À medida que o 

mundo avança no pecado e na apostasia, o amor de muitos esfriará. Haverá pessoas de coração frio 

dentro e fora das igrejas; essas pessoas rejeitam a sã doutrina e atacam e ofendem qualquer um que se 

oponha às enganações que elas acolheram. 

4. Aplicação: 

� Não devemos nos sentir desanimados se encontrarmos pessoas de coração frio na igreja. Lembremo-

nos que nossa fé deve estar firmada no Senhor Jesus Cristo e não nas outras pessoas. Continuemos a 

fazer aquilo que é certo e desejar ansiosamente o breve retorno do Senhor Jesus para levar sua Igreja 

aos céus. 


