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FALSOS IRMÃOS 

 

(2Coríntios 11:26) Muitas vezes, passei por perigos em viagens, perigos em rios, 

perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os 

gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos 

irmãos. (KJA) 

 

(Gálatas 2:4) Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus 

terem se infiltrado em nosso meio, com o propósito de espionar a liberdade que temos 

em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. 

 

1.Como detectar falsos irmãos – Testes diagnósticos 

 

1.1 Teste do fruto 

 

(2 Timóteo 3:10) Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, 

propósitos, fé, paciência, amor, perseverança; (KJA) 

 

Paulo declara que Timóteo não somente conhecia sua doutrina, mas também sua maneira de 

viver. Doutrina precisa (correta) não valida a autenticidade de alguém. Modo de viver é um 

determinante mais importante da genuidade de alguém. A conduta é o produto do coração de 

uma pessoa. 

 

(Mateus 12: 35) Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas; mas a pessoa 

má, tira do seu tesouro mau, coisas más. 

 

Coisas boas vem de um  coração bom. O fruto (modo de viver) reflete o estado do coração de 

uma pessoa. Falsos irmãos são deficiêntes no fruto do Espírito. 

 

Judas declara que esses homens se rastejam/infiltram despercebidos. 

 

(Judas 1:4) Porquanto, certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há 

muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. 

Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e 

negam Jesus Cristo, nosso único Soberano e Senhor. A punição eterna dos 

ímpios (KJA) 

 

A palavra restejar é usada para serpentes. Judas atribui uma qualidade de serpente a esses 

irmãos. 

 

(Judas 1:8-13) Ora, estes, da mesma forma, como alucinados inconsequentes, não 

apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda autoridade instituída e 

caluniam os seres celestiais. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando 

argumentava com o Diabo, e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a 

fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: “O 

Senhor te repreenda!” Apesar disso, esses tais, levianamente, difamam tudo o que não 

compreendem; e se corrompem até nas atitudes mais simples que aprendem por 

instinto, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles! Porquanto trilharam o 

caminho de Caim, ávidos pelo lucro se jogaram no erro de Balaão, e foram tragados 

pela morte na rebelião de Corá. Essas pessoas participam de vossas reuniões e 
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celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como 

pastores que a si mesmos se apascentam; vagam como nuvens sem água, impelidas 

pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, duas vezes mortas, arrancadas 

pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências; 

estrelas errantes, para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a 

eternidade. 

   

(Judas 1:16-19) Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus 

próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância, e usam de adulação para 

conquistar seus objetivos. Exortação à perseverança da fé Vós, entretanto, amados, 

lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor 

Jesus Cristo, os quais vos alertavam: “Nos últimos tempos, haverá zombadores que 

seguirão as suas próprias e ímpias vontades”. Estes são os que provocam divisões 

entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o 

Espírito. 

 

Judas delinea algumas qualidades deles: 

Rejeitam autoridade. 

Falam mal de dignitários (autoridades) 

Falam mal de tudo o que eles não conhecem. 

Seguem o caminho de Caim (matam os irmãos). 

O erro de Balaão (impulsionados, movidos por dinheiro). 

Corrompidos na rebelião de Corá (Engolidos pelo secularismo-mundanismo) 

Servindo somente a eles mesmos. 

Estrelas errantes (não podem dar direção). 

Resmungões e murmuradores. 

Andam de acordo com suas próprias luxúrias. 

Sensualidade. 

Causam divisões. 

 

ELES NÃO TEM O ESPÍRITO (ELES NÃO SÃO SALVOS). 

 

1.2 Teste de associação 

 

(Hebreus 11:24-26) Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha 

do Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o 

pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, 

julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto 

contemplava sua gloriosa recompensa. 

 

Quando Moisés descobriu que ele não era filho da filha de Faraó, ele se separou da cultura 

dos egípicios. Ele escolheu o sofrimento ao invés dos prazeres do pecado. Verdadeiros irmãos 

se separam do mundanismo. Verdadeiros irmãos não estão confortáveis com a cultura do 

mundo. Verdadeiros irmãos não se identificam com os padrões pecaminosos mundanos (A 

cultura babilônica) 

 

(2 Coríntios 6:14-18) Jamais vos coloqueis em jugo desigual com os descrentes. Pois 

o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com 

as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer 

entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os 
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ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor: 

“Habitarei neles e entre eles caminharei; serei o seu Deus, e eles serão meu 

povo!” Portanto, “saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em 

nada que seja impuro, e Eu vos receberei. Serei para vós Pai e sereis para mim filhos 

e filhas”, diz o Senhor Todo-Poderoso! (KJA) 

  

1.3 O teste da linguagem 

 

(Juízes 12:4-6) E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu contra 

Efraim; e os homens de Gileade feriram a Efraim; porque este dissera-lhe: Fugitivos 

sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés, Porque tomaram 

os gileaditas aos efraimitas os vaus do Jordão; e sucedeu que, quando algum dos 

fugitivos de Efraim dizia: Deixai-me passar; então os gileaditas perguntavam: És tu 

efraimita? E dizendo ele: Não, Então lhe diziam: Dize, pois, Chibolete; porém ele 

dizia: Sibolete; porque não o podia pronunciar bem; então pegavam dele, e o 

degolavam nos vaus do Jordão; e caíram de Efraim naquele tempo quarenta e dois 

mil. (NVI) 

 

Os efraimitas declararam guerra contra os gileaditas porque o apoio deles não foi alistado por 

Jefité em sua batalha contra os amonitas.  

Os vitoriosos gileaditas tomaram posse do Jordão. Os efraimitas tinham que atravessar o 

Jordão para escapar. 

Os gileaditas tinham um problema em distinguir entre eles mesmos e os efraimitas, pois 

ambos os povos se pareciam. Enfim, os efraimitas não conseguiam pronunciar o som do "H". 

A palavra "Chibolete". [ "SHIBBOLETH" ] 

42000 efraimitas foram identificados e mortos através desse método. 

 

CHIBOLETE (SHIBBOLETH) SIGNIFICA RAMO 

CIBOLETE (SIBBOLETH) SIGNIFICA CARGA 

 

(Jeremias 23:5) E virá uma época”, declara Yahweh, “em que levantarei da linhagem 

de Davi um Renovo Justo*, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e 

correto na terra. 

 

Isaías 4:2 - 2 Naquele dia o renovo* do Senhor será cheio de beleza e de glória; e o 

fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. (NVI) 

 

(Zacarias 6:12-13) E fala-lhe, dizendo: Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Eis aqui 

o homem cujo nome é RENOVO*; ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do 

SENHOR. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória; assentar-se-

á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá 

entre ambos os ofícios. (NVI) 

 

*[Na biblia em inglês (NKJ)  está ao invés de "renovo justo" está "branch of righteousness" 

que significa um "ramo de justiça"] 

 

O RAMO É USADO PARA TIPIFICAR JESUS E SUA IGREJA 
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Falsos irmãos não falam de forma entusiasmada sobre Jesus e sua igreja. Eles estão mais 

procupados com seus fardos. A linguagem deles nunca edifica. Falsos irmãos não conseguem 

tomar posse do Jordão (Uma tipificação da palavra cheia do Espírito). 

 

ALGUNS COMENTÁRIOS E PADRÕES DE COMPORTAMENTO DE FALSOS 

IRMÃOS: 

ELES AFIRMAM QUE HÁ FACÇÕES NA IGREJA. DE FATO ELES FORMAM SUAS 

PRÓPRIAS FACÇÕES FORA DO LÍDER E SEUS SEGUIDORES. 

ACUSAM O HOMEM ESTABELECIDO DE NÃO CUIDAR DA CONGREGAÇÃO. 

ELES DIZEM QUE RECEBEM RECLAMAÇÕES PELO HOMEM ESTABELECIDO NÃO 

SE CONSULTAR COM ELES. 

ELES AFIRMAM QUE CONHECEM PECADO SECRETO DO HOMEM 

ESTABELECIDO. 

ELES DÃO SUGESTÕES E DICAS QUE SEMEIAM SEMENTES DE DÚVIDA NA 

MENTE DO POVO. 

ELES TÊM CONSTANTE CONFLITO COM OS ESCUDEIROS DO HOMEM 

ESTABELECIDO. 

ELES DIZEM "O CULTO FOI BOM, MAS..." 

ELES FICAM IRADOS QUANDO O HOMEM ESTABELECIDO É ELOGIADO. 

 

1.4 O teste do sofrimento 

 

(Gálatas 6:17) Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as 

marcas de Jesus. 

  

As marcas de Jesus representam seu sofrimento pelos outros.  

O sofrimento de Paulo foi pelos outros. 

Ele sofreu para que os outros pudessem ter conquistas. 

Ele estava sempre em dores de parto/labutando. 

 

(Gálatas 4:19) Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que 

Cristo seja formado em vós; 

 

(1Tessalonicenses 2:9) Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho 

esgotante e da nossa fadiga; trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a 

ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. 

 

(2Tessalonicenses 3:8) nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo 

contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos 

pesados a nenhum de vocês, 

 

Falsos irmãos também sofrem, mas por eles mesmos. Eles não sofrem conflito quando eles 

pecam, porque estão completamente vazios do Espírito. 

 

1.5 Teste da edificação 

 

(1Reis 3:16-27) Certo dia duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas 

disse: "Ah meu senhor! Esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um 

filho e ela estava comigo na casa. Três dias depois de nascer o meu filho, esta mulher 

também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, e não havia mais ninguém na casa. 
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“Certa noite esta mulher se deitou sobre o seu filho, e ele morreu”. Então ela se 

levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs 

ao seu lado. E pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada 

para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de 

manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz". A outra mulher disse: "Não! O que 

está vivo é meu filho; o morto é seu". Mas a primeira insistia: "Não! O morto é seu; o 

vivo é meu". Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: "Esta afirma: ‘Meu filho 

está vivo, e o seu filho está morto’, enquanto aquela diz: ‘Não! Seu filho está morto, e 

o meu está vivo’”. Então o rei ordenou: "Tragam-me uma espada". Trouxeram-lhe. 

Ele então ordenou: "Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade à 

outra". A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: 

"Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela! Não a mate! " A outra, porém, disse: 

"Não será nem minha nem sua. Cortem-na ao meio! " Então o rei deu o seu veredicto: 

"Não matem a criança! Deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe"  

 

Nessa história, a sabedoria de Salomão foi exposta quando ele identificou a mãe genuína. A 

mãe genuína estava preparada para sofrer a perda ao invés de ver a criança dividida. Eles 

estão preparados para sofrer a perda. 

 

2. Como lidar com um falso irmão 

 

2.1 Mantenham-se no amor de Deus 

 

(Judas 1:20-22) Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando 

no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a 

misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham 

compaixão daqueles que duvidam; 

 

2.2 Tenham compaixão de outras pessoas 

 

(Judas1:22)  Tenham compaixão daqueles que duvidam; 

  

2.3 Salvem com temor 

 

(Judas1:23) a outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo; a outros ainda, mostrem 

misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. 

 

ESTAS PESSOAS PRECISAM SER SALVAS 

 

2.4 Alguns têm que ser cortados/evitados 

 

(1Timóteo 1:19-20) mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por 

isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a 

Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 

 

(2Timóteo 2:16-18) Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso 

prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer; 

entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a 

ressurreição já aconteceu, e assim a alguns pervertem a fé.  
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(Romanos 16:17-18) Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que 

causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se 

deles. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus 

próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos 

ingênuos. 

 

SALOMÃO CORTOU JOABE, SIMEI E ADONIAS. ALGUNS IRÃO EMBORA POR SI 

MESMOS, NESSE CASO NÃO FAÇA NADA. 

 

(2Tmóteo 1:15) Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, 

inclusive Fígelo e Hermógenes. 

 

2.5 Resposta Davídica 

 

(Salmos 56:5-13) O tempo todo eles distorcem as minhas palavras; estão sempre 

tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na 

esperança de tirar-me a vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó 

Deus, derruba as nações. Registra, tu mesmo, o meu lamento; recolhe as minhas 

lágrimas em teu odre; acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos 

retrocederão, quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu 

favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo, nesse Deus 

eu confio, e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te 

fiz, ó Deus; a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Pois me livraste da morte e 

os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os 

vivos.  

 

(Salmos 57:1-11) Misericórdia, ó Deus; misericórdia, pois em ti a minha alma se 

refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao 

Deus Altíssimo, a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me 

envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto; Pausa Deus envia o seu 

amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar; seus dentes são 

lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Sê exaltado, ó Deus, acima dos 

céus! Sobre toda a terra esteja a tua glória! Preparam armadilhas para os meus pés; 

fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela 

caíram. Pausa Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme; cantarei ao 

som de instrumentos! Acorde, minha alma! Acordem, harpa e lira! Vou despertar a 

alvorada! Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações; cantarei teus louvores entre os 

povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus; a tua fidelidade vai até às 

nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus! Sobre toda a terra esteja a tua glória! 

 

 

 

 

 


