
Quem são os falsos líderes? 

O que os motiva?

Como eles entram?

Como eles atuam?

Como eles impactam as pessoas?

Falsos Líderes

Como eles ensinam?

O que vai acontecer com eles?

Como deveríamos responder à eles?

Quais são alguns pontos de referência
bíblica que devem ser considerados?

SABEDORIA, ADVERTÊNCIAS E DIRETRIZES.

INTRODUÇÃO
O engano é glamourizado, polvilhado pelas

Escrituras e propagado por mensagens atraentes.

Ele se espalha como uma praga contagiosa.

Jesus e os apóstolos ensinaram que os

enganadores e seus truques iriam aumentar à

medida que a volta do Senhor se aproximasse.

Qualquer um pode ser desviado por falsos líderes

e professores. Jesus e os apóstolos ensinaram e

demonstraram o que os líderes do Reino devem

ser e o que não devem ser. Jesus dirá a todos os

crentes que prestem contas. Ele julgará todos os

falsos líderes com justiça.

Nós desejamos ser seguidores fiéis do Rei dos

reis e representálo com corações piedosos e com

caráter. Nós desejamos que outros façam o

mesmo para a saúde da noiva de Cristo, sua

Igreja. 

Nós estamos encarregados de derramar pureza e

expandir o Evangelho de Jesus Cristo. Nós

estamos profundamente preocupados com tantos

enganos e falsos líderes que diminuem o nosso

foco em Jesus e em seu reino trabalhando no

mundo. Devemos levar essa devastadora

realidade a sério. 

Fornecer este documento como uma

simples ferramenta para ajudar aos cristãos

a identificar e a lidar com falsos líderes. 

Fornecer o Novo testamento, ensinando

sobre os falsos líderes que entram

internacionalmente com suas afirmações 

Fornecer, humildemente, princípios

autoreflexivos, e discernimento sobre a

abordagem deste tópico.

Chamar líderes para uma liderança fiel,

focada em Cristo. (Ver a aliança dos

líderes- The Leader’s Covenant – para ter

uma visão geral simples, no entanto,

profunda, da liderança Semelhante a Cristo. 

NOSSOS OBJETIVOS
1.

2.

3.

4.

ORAÇÃO
Senhor, você deseja que a Verdade esteja no mais

íntimo do meu ser. Eu confesso que na minha carne

eu posso estar cego para atitudes e práticas que

não honram a ti. Eu anseio por uma pureza de foco

em Jesus na minha própria vida e entre os que eu

influencio. Conceda-me graça para ver e sabedoria

para saber como abordar este tópico na minha

própria vida e ministério.  Abre os meus olhos para

ver o engano ao meu redor. Permita-me ver se, ou

como, os enganadores tem me usado para

influenciar a outros. Senhor, eu desejo te honrar e

te glorificar. Em nome de Jesus, amém. 

https://mentorlink.org/resources/leaders-covenant/


Alguns não são ensinados, precisam de uma

compreensão adicional. (Atos 18:24-28)

Alguns estão em pecado ou abraçados às

práticas, filosofias, e caminhos do mundo .

(Mt. 6:1-18; 1 Cor. 3:1-4; Gal. 2:11-14; 2 Tim. 4:10)

Alguns são enganados e podem ou não ser

verdadeiros cristãos. (1 Cor. 3:13-15; 1 Tim.

6:3-5)

Alguns são dirigidos por seu pai, Satanás. (Jo.

8:44; 2 Co. 11:13-15)

Falsos profetas  (Mt. 7:15-23)

Filhos do Diabo (Jo. 8:44)

Cegos tolos  (Mt. 23:16-26)

Ninhada de víboras  (Mt. 23:33)

Hipócritas  (Mt. 23:1-36; Lucas. 12:1-3)

Falsos mestress  (2 Pe. 2:1)

Falsos apóstolos (2 Cor. 11:12-15)

Trabalhadores enganosos  (2 Cor. 11:12-15)

Anticristo  (1 Jo. 2:18-22)

Enganadores  (2 Jo. 7-8)

Muitas outras descrições  (2 Pe. 2:17; Judas 12-13)

QUEM SÃO FALSOS LÍDERES?
Falsos líderes são aqueles que lideram pessoas

fora do foco de Jesus Cristo. Eles podem

também enfraquecer ou destruir pouco a pouco,

ou ainda usar indevidamente as Escrituras e

liderar os santos fora da vida piedosa fiel-  (1

Tim. 6:3-5; 1 Jo. 4:1-6; Judas 4)

Vemos quatro tipos de líderes que lideram

outros para a perdição:

1.

2.

3.

4.

Atenção: Algumas pessoas podem se comportar

ou ter crenças com as quais discordamos, mas

podem não ser falsos líderes. Use o material

para discernir. (Lucas. 9:49-50; Rm. 14:1-12)

No Novo Testamento, falsos líderes são chamados de:

Qual tem sido minha experiência em observar
falsos líderes e falsos ensinamentos?
Onde eu tenho visto danos causados por falsos
líderes?
Porque este tópico é importante para mim?

Separe um momento para refletir ou discutir:

1.

2.

3.

Querer fazer as obras do diabo. (Jo. 8:41-44)

Querer ganhar poder através do controle de

pessoas. (3 Jo. 9-11)

Buscar minar a autoridade das Escrituras e

os verdadeiros servos do Senhor. (Filip. 1:15-

17; 2 Pe. 3:16)

Buscar elogio e honra das pessoas. (Mt.

23:5-7; Jo. 12:42-43; Gal. 1:10)

Buscar ganho financeiro pessoal. (Jo. 12:4-8;

2 Pe.2:3;2 Pe. 2:12-16)

Promover seu próprio estilo de vida carnal.

(2 Pe. 2:17-22)

Promover seu próprio ensinamento. (1 Tm.

1:3-7)

O QUE OS MOTIVA?
Falsos líderes tem uma variedade de

motivações pecaminosas. Eles podem:

Um falso líder motiva, com tempo e

discernimento. E será óbvio. Observe o fruto de

suas palavras, vida ou ministério para discernir

suas motivações. (Mat. 7:15-20; Mat. 12:33-37;

Gal. 5:19-25; 1 Tim. 5:24)

Como eu tenho discernido a motivação de outros
no passado?
Como o princípio de “obervar o fruto“ cabe a mim
para discernir motivações dos falsos líderes?
Se os frutos revelam a motivação, que os meus
frutos tem revelado ?

Separe um momento para refletir ou discutir:

1.

2.

3.

Rastejar em segredo. (Atos 20:28-31; 2 Co.
11:14-15)
Atrair pessoas através de desejos carnais

atraentes. (2 Pe.2:1-3; Judas 4)
Dizer o que as pessoas querem ouvir. (2 Tim.
4:3; 2 Pe. 2:1-3)
Procurar por pessoas instáveis e fracas. (2
Tim. 3:6-7)
Afirmam ser um libertador ou mesmo o

próprio Cristo. (Mt. 24:5)
Usar fala suave. (Rm. 16:17-18)
Usar o patrocínio de grupos ou multidões. (Gal.
2:11-14)
Usar sabedoria mundana e princípios que ignoram o

fato de ser um seguidor de Cristo. (Col. 2:8)

COMO ELES CONSEGUEM ENTRAR?
Falsos líderes vem até nós de várias maneiras.

Eles podem:



Como eu tenho observado os falsos líderes ou
professores no ministério?
Em minha cultura, como falsos líderes entram
facilmente em um grupo de cristãos?
Que sinais de avisos internos eu experimento
quando eu observo uma dessas táticas sendo
utilizadas?

Separe um momento para refletir ou discutir:

1.

2.

3.

Disfarçar-se como servos da justiça. (2 Co. 11:12-
15)
Seguir desejos sexuais distorcidos desprezando
a autoridade de Deus. (2 Pe. 2:10; 2 Pe 2:18)
Reivindicar ser importante, dando a si mesmos,
títulos e poder. (Mc. 12:38-40; Lucas. 22:24-27)
Manipular usando crenças tradicionais vazias,
superstições ou medos. (Col. 2:8)
Causar divisões por meio de ensinamentos e
táticas mundanas, desprovidas do espírito.
(Judas 16, 19)
Dominar, controlar e manipular pessoas usando
estratégias mundanas e táticas para manter seu
poder e posição.(3 Jo.9-11)
Usar discurso eloquente e bajulação por causa
do ganho. (Rm. 16:17-18; Judas 16)
Atrair atenção para eles mesmos buscando
elogio e honra das pessoas. (2 Cor 5:12; Mt 6:1-18)
Fingir ser amoroso e fiel enquanto engana os
outros. (Mc. 12:38-40)
Seguir seus desejos naturais. (Filipenses. 3:18-19)
Cuidar apenas deles mesmos. (Judas 12)

COMO ELES ATUAM?
Falsos lideres atuam de maneira perigosa. 
Eles podem:

Em minha cultura, como os falsos líderes costumam
atuar?
Onde eu tenho atuado como falso líder?
 De que forma esta lista de ações de falsos líderes
me motiva ou me avisa?

Separe um momento para refletir ou discutir:

1.

2.
3.

Induzir a seguir caminhos carnais. (2 Pe. 2:2;

2 Pe. 2:17-19)

•Explorar financeiramente. (2 Pe. 2:3)

Fomentar abuso, inveja, dissidência,

calúnia, suspeita maligna e atrito

constante. (1 Tim. 6:3-5; 2 Pe. 2:14-19)

Persuadir a minimizar Cristo, opor-se à

verdade e seguir paixões carnais. (2 Tim.

3:1-9)

Confundir e perturbar. (Gal. 1:7; Gal. 5:10; Tit.

1:10-11)

Que dano vi falsos líderes causarem a

indivíduos ou grupos?

Como falsos líderes me prejudicaram?

Como esse dano me afetou?

Separe um momento para refletir ou discutir:

1.

2.

3.

Minar a confiança na vida, ministério,

trabalhos e autoridade de Jesus. (Col. 2:8; 1 Jn.
2:18-24)
Promover falsas crenças e doutrinas

contrárias. (Mc. 7:1- 13; Rm. 16:17-18; 2 Cor. 11:3-
4; 2 Pe. 2:1)
Opor-se a verdade ou enfatizar meias

verdades. (1 Tim. 1:3-7; 1 Tim. 6:3-5; 2 Tim. 3:8; 2
Pe. 3:14-17)
Distorcer as Escrituras ou tirar versículos do

contexto para sua própria agenda.

. (Mt. 4:1-11; 2 Pe. 3:14-17)
Exalta o pensamento e as ações humanas e

mundanas, sobre os caminhos de Deus. (Col.
2:8; 2 Tim. 2:16-18; 2 Pe. 2:18-19)
Perverter o Evangelho. (Gal. 1:6-10)
Seduzir as pessoas a seguir luxúrias carnais.

(Judas 4; Ap. 2:14, 20)

COMO ELES ENSINAM ?
Falsos líderes ensinam erros sutís, meias

verdades ou erros em flagrante e mentiras. 

Eles podem:

Manipular para a crença em heresias

destrutivas. (2 Pe. 2:1)
Enganar pessoas para que se tornem discípulos do
falso líder ao invés do Senhor. (Mt. 24:9-14;Atos
20:29-30; 3 Jo.9-11)

COMO ELES IMPACTAM PESSOAS?
Falsos líderes prejudicam os cristãos. Eles

podem:
Quais são alguns falsos ensinamentos que

são comuns na minha cultura?

Onde esses falsos ensinamentos minam ou

abusam das Escrituras?

Como essa lista do que falsos líderes ensinam,

motivam ou me alertam?

Separe um momento para refletir ou discutir:

1.

2.

3.



Como me sinto sobre a gravidade da condenação
de Jesus aos falsos líderes?
Como devo estar diante de Jesus para dar conta
da minha vida e ministério, moldar meus motivos,
ações e ensinamentos?
À luz do fim que os espera, como me sinto sobre
falsos líderes que claramente enganam os outros?

Separe um momento para refletir ou discutir:

1.

2.

3.

Permitir-nos ser reprovados, corrigidos e
instruídos em justiça. (2 Tim. 3:14-17; 1 Jn. 1:7-
10)
Estar vigilantes quanto aos ataques de satanás
(2 Cor. 10:3-4;Efésios. 6:10-18; Tiago 4:7; 1 Pe.
5:8)

COMO DEVEMOS RESPONDER?
Jesus e os Apóstolos fornecem instruções e
exemplos claros para lidar com falsos líderes. Eles
os descrevem, alertam sobre eles e se concentram
em revelar os erros de seus ensinamentos, caráter,
motivações, ações e impácto. As vezes eles os
repreendem pelo nome.

Pessoalmente, nós somos instruidos a:

Quais são algumas áreas da minha vida que

precisam estar mais alinhadas com os

caminhos de Jesus?

Quem são alguns crentes confiáveis com

quem posso discutir este tema?

Se eu pudesse falar pessoalmente com um

falso líder que está claramente enganando

os outros, o que eu diria?

Como posso usar este documento para

equipar e instruir as pessoas que

influencio?

Separe um momento para refletir ou discutir:

1.

2.

3.

4.

Instruir os outros sobre as questões de engano
e falsos líderes. (Mt. 23:1-36; Atos 20:28-31; 2 Tim.
3:1-17)

Equipar os crentes para que eles "não sejam
mais crianças, jogadas para lá e para cá pelas
ondas e levadas por cada vento da doutrina,
pela astúcia humana, pela astúcia em
esquemas enganadores". (Efésios. 4:12-15;2 Tim.
4:1- 5; 2 Pe. 3:1-18)

Envolver-se com outros para estar atento e
alerta para falsos ensinamentos e expor falsos
líderes e seus enganos. (Atos 15:1-11; Atos 20:25-
31)

Procurar resgatar falsos líderes que não são
maus em suas intenções, mas são enganados
ou carnais. Seguindo a diretiva do Senhor,
faremos bem em ir a uma pessoa
individualmente e depois com outras se não
houver resposta. (Mt. 18:15-17; Lucas. 17:1-4; Gal.
2:11-21; Gal. 6:1-5)

Repreender, exortar, ensinar, evitar e rejeitar
falsos líderes em um espírito de humildade e
gentileza. (Rm. 16:17-18; 2 Tim. 2:14-19; 2 Tim.
2:24-26; Tit.3:10; 2 Jo. 7-11; 3 Jo. 9-11; Judas 3-4)

Como Ministros, somos admoestados a:

Jesus é Senhor, Rei e Juíz. Cada um de nós

será avaliado e responsabilizado por Ele de

acordo com seus padrões. (Jo. 5:22-23;

Filipenses 2:9-11; Tiago. 3:1)

Alguns falsos líderes podem ser verdadeiros

crentes, mas foram enganados. Eles serão

purgados com fogo e perderão sua

recompensa, mas serão salvos. (1 Cor. 3:12-15;

2 Jo. 7-10)

“Ai deles. Falsos líderes que não estão em

Cristo (o Senhor sabe quem são), "... a

escuridão da escuridão total foi reservada".

(Mt. 13:24-30; Mt. 13:36-43; Mt. 23:29-33;

Filipenses. 3:18-19; 2 Pe. 2:3-10, 17, Judas 5-16)

(Note a justa ira de Jesus em relação aos

falsos líderes em Mat. 23. Ele os julgará

duramente.)

O QUE ACONTECERÁ COM ELES?

O Senhor adverte, repreende e condena falsos

líderes.

Alinhar nossa vida, caráter e relacionamentos com

o que Jesus quer do Seu povo. Confessar qualquer

pecado em nossa vida, ensino e liderança. (2 Tim.

2:22; 1 Jn. 1:9)

Procurar mentores ou crentes confiáveis para nos

ajudar a repelir nossas motivações e ações que

possam levar a qualquer forma de falsa liderança

e nos ajudar a nos arrepender e aceitar o perdão

do Senhor. (2 Tim. 3:10-17)



ORAÇÃO

Senhor,  sonda o meu coração. Há alguma
característica ou motivo de um falso l íder
na minha vida?   (Tome tempo para procurar
a face do Senhor nesta questão. Confesse
qualquer pecado ou erro em sua vida,  l íder ou
ministér io que o Espír i to lhe revele.)

Senhor,  este é um assunto pesado, mal o
posso suportar.  Sei que não sou perfeito,
mas por sua graça, quero me purif icar pelo
seu operar.  Deixando de lado meus
próprios interesses, quero seguir e servir  a
você e seu Reino em humildade e
fidelidade. Cria dentro de mim um coração
puro e renove um espírito correto dentro de
mim. Em nome do Pai,  do Fi lho e do
Espírito Santo. Amém.

S
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ministérios, igrejas, denominações e redes comprometidas em

"Desenvolver Líderes 
para Liderar Como Jesus".

 

 Queremos ouvir de você. Envie perguntas e comentários 
por e-mail para... 

FalseLeaders@MentorLink.org

*Nós, autores e editores deste documento sobre Falsos
Líderes, somos compostos por 39 líderes de ministérios
de 21 nações e 30 denominações e organizações de
ministérios. Para mais informações e contexto, consulte
Falsos Líderes em MentorLink.org.

___________________________

Nós encorajamos você a distribuir esse material para
outros ministros. Cópias eletrônicas para distribuição
podem ser obtidas em www.MentorLink.org. Permissão
concedida para imprimir ou distribuir este recurso
"Falsos Líderes", desde que sem modificação.

A Trindade, um Deus, mas em unidade, três

pessoas eternas e iguais, é nossa base. (Mt.

28:19; Jn. 6:27; Jo. 16:5-11; Atos 5:3-4; 2 Cor. 13:14;

Heb. 1:8)

Jesus Cristo, o Filho de Deus, crucificado,

sepultado, ressuscitado dos mortos, e agora

sentado a destra de Deus, o Pai, está voltando.

Ele deve ser o foco central da nossa vida e

ministério. Ele tem toda autoridade no céu e

na terra. (Mt. 28:18; 1 Cor. 1:23; Col. 1:15-23; Col.

3:1-4; 1 Jo. 4:1-6; Ap. 1:7)

O Evangelho, focado na vida e no trabalho de

Jesus, e explicado em Romanos, Gálatas e

outras passagens, deve ser preciso e claro.

(Rm. 1:1-16:27; Gal. 1:6-10)

O Antigo e o Novo Testamentos são a

autoridade pura e única pela qual todos os

líderes, professores e ensinamentos devem

ser julgados. (2 Tim. 3:16-17; 2 Pedro 3:16)

E QUAIS SÃO ALGUNS PONTOS DE

REFERÊNCIAS BÍBLICAS PARA

CONSIDERAR?

Satanás é o autor do engano. Ele controla o

mundo e  cega os olhos das coisas de Cristo.

Satanás é o enganador. Ele pode se disfarçar

como um anjo de luz. Satanás encarrega a falsos

líderes para se disfarçarem como servos de

justiça.  (Jn. 8:41-47;2 Cor. 4:4; 2 Cor. 11:13-14; Eph.

2:2; Eph. 6:12)

Jesus e Seus Apóstolos avisam que falsos líderes

se infiltrariam, para enganar e levar os santos a

desviar-se. Os Evangelhos, Atos e cada epístola

do Novo Testamento, exceto Filemon e Tiago ,

abordam a questão dos falsos líderes. (Mt. 24:5, 24;

Atos 20:29-31)

Falsos líderes muitas vezes rejeitarão ou minarão

um ou mais desses quatro pontos de referência

bíblicos vitais:


