IMPOSTORES
“Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a
vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro
são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por
seus frutos. Pode alguém colher uvas de um
espinheiro ou ﬁgos de ervas daninhas?
Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos
bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore
boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim
pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz
bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim,
pelos seus frutos vocês os reconhecerão! (Mateus
7.15-20)
Em nossos dias, é comum vermos vários
pregadores exercendo grande inﬂuência sobre a
vida de milhares de pessoas por meio das redes
sociais, YouTube e demais meios de comunicação.
Isso é uma grande oportunidade para
proclamação do Reino de Deus àqueles que de
outra forma não teriam acesso a esse �po de
conteúdo. Se esses recursos forem u�lizados de
maneira adequada, glória a Deus por isso! Mas
precisamos estar atentos àquilo que esses
“pregadores” estão falando. Não são poucas
pessoas que fazem grande sucesso com o público
evangélico, mas que a mensagem pregada é
contrária às Escrituras. Por isso, ainda que eles
tenham uma grande habilidade para comunicar,
sejam engraçados e simpá�cos, se o conteúdo
apresentado está contrariando as Escrituras e sua
vida pessoal não é compa�vel com o caráter
cristão, temos que rejeitar a mensagem e
denunciar o mensageiro.

Lucas Lisboa

lucas.lisboa@igrejafonte.org.br

O problema do ensino falso não é recente.
Desde o An�go Testamento já vemos
advertências do Senhor para que o Seu povo não
caísse nos ensinos dos falsos profetas
(Deuteronômio 18.20-22; Jeremias 23.32). Com a
expansão dos meios de comunicação, eles foram
simplesmente potencializados. O cristão não
pode ser ingênuo ao aceitar tudo aquilo que
pregam “em nome de Deus”. Nesse sen�do, nem
toda teologia é de Deus. Na nossa jornada aqui
na terra, enfrentaremos diversos perigos
espirituais que podem nos afastar do caminho da
Verdade. O diabo é tão astuto que u�liza pessoas
com maus propósitos de maneiras tão su�s que
muitas vezes nem sequer conseguimos perceber.
O coração do falso profeta está afastado de Deus,
e mais cedo ou mais tarde mostrará a sua real
iden�dade, já que “uma árvore má não pode
produzir bons frutos”. (Mateus 7.18)
Ainda que o "lobo em pele de cordeiro" se
inﬁltre no meio dos irmãos, se �vermos atenção
àquilo que fala e como vive, ao confrontar com a
Palavra de Deus seremos capazes de reconhecer o
impostor quando ele aparecer.
Assim, o
conhecimento de Deus, através das Escrituras, é
o melhor an�doto contra as men�ras do diabo,
proferidas pelos lábios dos impostores.
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