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O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, 
ele mesmo cairá na cova que abriu; mas os inocentes herdarão 
o bem.  

 

 

Falsos mestres e pregadores condescendentes estão condenados! Eles cairão dentro do 
esgoto carnal que eles criaram para os seus ouvintes e serão destruídos,  

Provérbios 26:27:- “O que faz uma cova cairá nela; e a pedra voltará sobre aquele 
que a revolve.” 

Mas o justo, que apenas conduz outros à retidão, serão recompensados com prosperidade 
tanto aqui como no céu.  

Deus ama o justo, e Ele os consola com relação aos sedutores maus, prometendo a justiça 
retribuidora. Ele especificamente condenou o esforço de alguns em fazerem com que 
outros se embebedassem para poder ver a sua nudez. 

Habacuque 2:15:-  “Ai daquele que dá de beber ao seu próximo, adicionando à 
bebida o seu furor, e que o embebeda para ver a sua nudez!”  

Que cada homem e cada mulher considerem de forma sóbria, a respeito do sexo oposto. 
Mas diferente do Seu julgamento contrário para com os falsos irmãos, Ele abençoará o 
justo com boas dádivas que não podem ser exprimidas ou imaginadas. 

I Coríntios 2:9:- “Mas, como está escrito: As coisas que olhos não viram, nem 
ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou 
para os que o amam.” 

Você vive o cumprimento do aviso dado pelo nosso provérbio de hoje, considerando que 
os dias maus dos últimos tempos já chegaram. 

II Timóteo 3:1-7:- “Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos 
penosos; pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, 
soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição 
natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, 
atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo 
aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Porque 
deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres 
néscias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências; sempre 
aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade.” 

A marca condescendente e afeminada do cristianismo de hoje que está varrendo o mundo 
será exposto pela simulação profana que ele é. 
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II Timóteo 3:8-9:- “E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim 
também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e 
réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante; porque a todos será manifesta a sua 
insensatez, como também o foi a daqueles.” 

Apesar das perseguições e sedutores piorarem, 

II Timóteo 3:10-13:- “Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, 
intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e aflições, 
quais as que sofri em Antioquia, em Icônio, em Listra; quantas perseguições 
suportei! e de todas o Senhor me livrou. E na verdade todos os que querem viver 
piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e 
impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.” 

II Timóteo 4:3-4:- “Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, 
tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo 
os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão 
às fábulas.” 

os retos possuem a cura – a pregação fiel das Escrituras inspiradas por Deus! 

II Timóteo 3:14-17:- “Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste 
inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as 
sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo 
Jesus. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para 
repreender, para corrigir, para instruir em justiça; para que o homem de Deus seja 
perfeito, e perfeitamente preparado para toda boa obra.” 

II Timóteo 4:1-2):- “Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar 
os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino; prega a palavra, insta a tempo 
e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino.” 

O nosso provérbio de hoje certamente se aplica à educação, entretimento e jornalismo 
moderno – onde o objetivo é o de espalhar o mal o mais que puder, desde o Darwinismo 
às novelas, da música rap às reportagens lascivas. Essas instituições extremamente 
influentes na sociedade moderna têm feito com que muitos justos se desviassem, e Deus os 
julgará. 

Mas o perigo mais sutil é a falsa religião, onde os homens fazem conciliação com o mal 
com a velocidade que puderem para aumentar o número de igrejas e de seguidores. O 
movimento das mega igrejas que buscam os que procuram sensações, é uma ilustração 
perfeita. Eles depreciam todos os aspectos de adoração a Deus e santidade da Bíblia para 
atrair e reter os não regenerados. Os pobres justos, que são fisgados por esse apelo 
profano, freqüentemente se perdem no ralo do cristianismo carnal junto com os demais. 

Mas Deus e justiça não se deixam ridicularizar. Da mesma forma como Jesus repreendeu e 
julgou os fariseus por usarem a religião como meio para obter vantagens financeiras,  

Mateus 23:14:- “Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! porque devorais as casas 
das viúvas e sob pretexto fazeis longas orações; por isso recebereis maior 
condenação.” 

Ele fará o mesmo com esses impostores. Paulo advertiu Timóteo para se afastar desses 
“gurus-do-crescimento-a-qualquer-custo” e de sua ignorante religião por serem totalmente 
contrários a Jesus Cristo. 
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I Timóteo 6:3-5:- “Se alguém ensina alguma doutrina diversa, e não se conforma 
com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a 
piedade, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de 
palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de 
homens corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade 
é fonte de lucro.” 

Jezabel estimulou Acabe para o mal, 

 

I Reis 21:25:- “Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer 
o que era mau aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher.” 

e na igreja de Tiatira havia um falso professor com o mesmo nome que promovia a 
fornicação e a idolatria, a quem Jesus prometeu destruir.  

Apocalipse 2:18-23:- “Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de 
Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão 
reluzente: Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua 
perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. 
Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetisa; ela ensina e 
seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos; 
e dei-lhe tempo para que se arrependesse; e ela não quer arrepender-se da sua 
prostituição. Eis que a lanço num leito de dores, e numa grande tribulação os que 
cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela; e ferirei de 
morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os 
rins e os corações; e darei a cada um de vós segundo as suas obras.” 

Na igreja em Pérgamo tinha um imitador de Balaão, 

Números 31:16:- “Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que 
os filhos de Israel pecassem contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a 
praga entre a congregação do Senhor.” 

o falso profeta arrecadador de dinheiro que ensinou Israel a cometer fornicação e idolatria, 
contra quem Jesus lutar. 

Apocalipse 2:14:- “Entretanto, algumas coisas tenho contra ti; porque tens aí os que 
seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos 
filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se 
prostituírem.” 

 

Deus detonou os sacerdotes israelitas depois do retorno deles da Babilônia e pelo 
comprometimento profano. 

Malaquias 2:1-9:- “Agora, ó sacerdotes, este mandamento e para vós. Se não 
ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o 
Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas 
bênçãos; e já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Eis 
que vos reprovarei a posteridade, e espalharei sobre os vossos rostos o esterco, sim, 
o esterco dos vossos sacrifícios; e juntamente com este sereis levados para fora. 
Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu pacto fosse 
com levi, diz o Senhor dos exércitos. Meu pacto com ele foi de vida e de paz; e eu 
lhas dei para que me temesse; e ele me temeu, e assombrou-se por causa do meu 
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nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a impiedade não se achou nos seus 
lábios; ele andou comigo em paz e em retidão, e da iniqüidade apartou a muitos. 
Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem 
os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos 
exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho; a muitos fizestes tropeçar na lei; 
corrompestes o pacto de levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos 
fiz desprezíveis, e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os 
meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei.” 

Como em Israel havia homens falsos, Pedro avisou que homens idênticos criariam 
devastação destruidora nas igrejas de Cristo. 

II Pedro 2:1-19:- “Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós 
haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, 
negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina 
destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado 
o caminho da verdade; também, movidos pela ganância, e com palavras fingidas, 
eles farão de vós negócio; a condenação dos quais já de largo tempo não tarda e a 
sua destruição não dormita. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, 
mas lançou-os no inferno, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os 
para o juízo; se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador 
da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios; se, 
reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, 
havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente; e se livrou ao justo 
Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos (porque este justo, habitando 
entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas 
obras deles); também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar para 
o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados; especialmente aqueles que, 
seguindo a carne, andam em imundas concupiscências, e desprezam toda 
autoridade. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto 
que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo 
blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como criaturas irracionais, por natureza 
feitas para serem presas e mortas, blasfemando do que não entendem, perecerão na 
sua corrupção, recebendo a paga da sua injustiça; pois que tais homens têm prazer 
em deleites à luz do dia; nódoas são eles e máculas, deleitando-se em suas 
dissimulações, quando se banqueteiam convosco; tendo os olhos cheios de 
adultério e insaciáveis no pecar; engodando as almas inconstantes, tendo um 
coração exercitado na ganância, filhos de maldição; os quais, deixando o caminho 
direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou 
o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua própria transgressão: um 
mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são 
fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para os quais está reservado 
o negrume das trevas. Porque, falando palavras arrogantes de vaidade, nas 
concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que mal estão 
escapando aos que vivem no erro; prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos 
são escravos da corrupção; porque de quem um homem é vencido, do mesmo é 
feito escravo.” 

E Paulo avisou a respeito dos falsos profetas que eles serviriam a Satanás com um Jesus, 
um evangelho e um espírito falso. 

II Coríntios 11:3-4:- “Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a 
sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos 
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entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque, 
se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis 
outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, de boa 
mente o suportais!” 

II Coríntios 11:13-15:- “Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, 
disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio 
Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus 
ministros se disfarcem em ministros da justiça; o fim dos quais será conforme as 
suas obras.” 

Leitor! É o seu dever o de tomar muito cuidado para evitar que o justo se extravie. Cuidado 
com o seu exemplo e cuidado com a sua influência, pois Deus está examinando os dois. É 
também o seu dever de se separar daqueles que ensinam o contrário do Novo Testamento. 

 Romanos 16:17-18:- “Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e 
escândalos contra a doutrina que aprendestes; desviai-vos deles. Porque os tais não 
servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre; e com palavras suaves e lisonjas 
enganam os corações dos inocentes.” 

Gálatas 1:6-9:- “Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele 
que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro; senão 
que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, 
ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do 
que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente 
o digo: Se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja 
anátema.” 

II Tessalonicenses 3:6:- “Mandamos-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, 
que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a 
tradição que de nós recebestes.” 

Tito 3:10-11:- “Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, 
evita-o, sabendo que esse tal está pervertido, e vive pecando, e já por si mesmo está 
condenado.” 

E se você é espiritual e forte, você salvará homens fracos das garras desses 
comprometedores carnais. 

Tiago 5:19-20:- “Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém 
o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu 
caminho salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados.” 

Tiago 1:23:- “Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a 
um homem que contempla no espelho o seu rosto natural.”  

 

Pastor! Você está se atendo ao caminho estreito e apertado de Jesus Cristo, ou o caminho 
largo e espaçoso do cristianismo contemporâneo e do comprometimento carnal? Você dará 
conta da influência sobre cada alma que você toca! Você é um pastor fiel, alimentando e 
protegendo as suas ovelhas, ou você permite lobos no rebanho para inflacionar os seus 
números? 
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Pai! A sua hipocrisia está conduzindo os seus filhos para as mesmas doenças más? A sua 
língua e a sua conduta promovem a justificação, ou a subvertem? Você recebeu 
mandamento para criar os seus filhos na alimentação e na admoestação do Senhor. 

Efésios 6:4:- “E vós, pais, não provoqueis à ira vossos filhos, mas criai-os na 
disciplina e admoestação do Senhor.” 

Você está fazendo isto? Ou os seus filhos que são fáceis de serem impressionados estão 
sendo seduzidos a viver uma vida de comprometimento? 

Marido! Sua mulher assumiu o seu nome e ela é muito influenciada pelas suas escolhas e 
estilos de vida. O andar dela com Deus e o amor de Jesus Cristo é maior ou menor por 
causa do relacionamento dela com você? Ela estaria espiritualmente melhor sem você? 
Cuidado! 

Quais são as boas coisas reservadas para o justo? Coisas espirituais que vão além da 
capacidade humana de ver, ouvir ou de até mesmo imaginar. 

I Coríntios 2:9:- “Mas, como está escrito: As coisas que olhos não viram, nem 
ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou 
para os que o amam.” 

Um homem andando com Deus pode ser cheio agora com toda a plenitude de Deus,  

Efésios 3:14-19:- “Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda 
família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua 
glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem 
interior; que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando 
arraigados e fundados em amor, possais compreender, com todos os santos, qual 
seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de 
Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira 
plenitude de Deus.” 

e no céu ele herdará todas as coisas! 

Apocalipse 21:7:- “Aquele que vencer herdará estas coisas; e eu serei seu Deus, e ele 
será meu filho.” 

 

 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado.   
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