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OS LÍDERES DA IGREJA CRISTÃ E OS FALSOS MESTRES 
Tito 1.5-16 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves 
 

Querido amigo, hoje vamos estudar o texto que completa o 
capítulo primeiro de Tito. Vamos estudar Tito 1.5-16. 

 
Neste texto encontramos dois assuntos da maior importância sobre 

os quais devemos refletir. Vamos estudar sobre a liderança da igreja e a questão 
dos falsos mestres, pois na verdade, quando analisamos o texto percebemos 
que eles se relacionam entre si. 

 
Vamos estudar em primeiro lugar os versos 5 a 9 que tratam sobre 

a liderança da igreja e, terminaremos o programa tratando dos versos 10 a 16, 
onde refletiremos sobre os falsos mestres e o cuidado que a igreja deve ter para 
enfrentá-los. 

 

OS LÍDERES DA IGREJA CRISTÃ 

 
Tito 1.5-9 
 

A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em 
ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada 
cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja 
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irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes 
que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por 
ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja 
irrepreensível: não orgulhoso, não briguento, não apegado ao 
vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, 
porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, 
consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à 
mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja 
capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se 
opõem a ela. Tito 1:5-9. 

 
INTRODUÇÃO 
 
Juntamente com esse texto bíblico também usaremos essas outras 

passagens que tratam do mesmo tema, da liderança da igreja cristã: 1Tm 3.1-
7; 2Tm 2.24-26; Hb 13.7 e 17. 

 
Ao tratarmos dos temas relacionados à igreja, sua liderança, sua 

composição, seu alcance e suas características, temos que lembrar de três 
verdades fundamentais: 

 
✓ Cristo é o cabeça da igreja: Ef 1.22; Cl 1.18 
✓ Deus concedeu pessoas dons para liderar a igreja: Ef 4.11 
✓ Deus quer que tudo em sua igreja esteja em ordem: Tt 1.5 

 
Diante dessas três verdades básicas e quando olhamos e estudamos 

esses textos o princípio que emerge deles e que deve ser aplicado às nossas 
comunidades cristãs pode ser visto na seguinte frase: 

 

DESENVOLVER O CARÁTER DE CRISTO É O REQUISITO BÁSICO 
PARA TODO CRISTÃO QUE DESEJA SERVIR A IGREJA DO SENHOR, 
LIDERANDO-A. 

 
Nestes textos encontramos três perguntas que nos ajudarão a 

comprovar essa verdade. 
 
1. Quem são os líderes da igreja? At 20.17, 28; 1Ts 5.12-13; 1Pe 

2.25; 5.1-2. 
 

✓ São os bispos: Fp 1.1, são superintendentes, supervisores, 
devem ter o caráter de Cristo; 

✓ São os presbíteros: 1Pd 5.1-2, são os ancião, conselheiros, 
devem ter o caráter de Cristo. 

✓ São os pastores: At 20.18, apascentadores, devem nutrir, 
reger e ter o caráter de Cristo. 
 

2. Quais devem ser suas características? Podemos agrupá-las em 
quatro áreas: 
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1. Área pessoal – Tem o caráter de Cristo 
 
✓ Não avarento – não amante do dinheiro, deve ser 

desinteressado, sabe que o dinheiro é da igreja; 
✓ Não arrogante – orgulhoso, amante do eu, soberbo, dono da 

verdade; 
✓ Não dado ao vinho – não bêbado, aquele que fica alerta, 

acordado, não se deixa dominar; 
✓ Não cobiçoso de torpe ganância – não tem padrões p/ganhar 

dinheiro, avarento, bens materiais; 
✓ Sóbrio – tem completo domínio das emoções, dos instintos, 

tem a cabeça no lugar; 
✓ Piedoso – devotado ao Senhor, sofre com os outros; 
✓ Tem domínio de si – controlado, disciplinado; 
✓ Irrepreensível – não é sem pecado, mas que não tenha 

defeito no caráter, consciência limpa. 
 
2. Área familiar – Tem o caráter de Cristo 

 
✓ Marido de uma só mulher – não polígamo, não divorciado, é 

fiel; 
✓ Governa bem a sua casa – dando provas no seu lar de boa 

liderança; 
✓ Cria os filhos sobre disciplina com todo respeito – cria dos 

filhos no temor e disciplina do Senhor; 
✓ Tem filhos crentes não acusados de dissolução ou 

insubordinados – família crente com testemunho; 
✓ Hospitaleiro – amante das pessoas, acolhedor. 

 
3. Área social – Tem o caráter de Cristo 

 
✓ Não irascível – fácil de se irar, fica guardando ira no seu 

coração, rancoroso; 
✓ Não violento – golpeador, que repreende fisicamente, 

violento fisicamente; 
✓ Inimigo de contendas – pacífico, bondoso; 
✓ Cordato – delicado, bondoso, pronto a ceder, manso, 

amável; 
✓ Amigo do bem – ama as coisas boas, alegra-se com a vitória 

ou sucesso dos outros; 
✓ Tem boa reputação para não cair nos laços do diabo – bom 

testemunho para vencer as tentações; 
✓ Justo – é imparcial, não cede, correto, íntegro. 

 
4. Área ministerial – Tem o caráter de Cristo 

 
✓ Apto para ensinar – bom professor, capaz de transmitir 

inteligivelmente a doutrina dos apóstolos; 
✓ Apegado à Palavra baseada na doutrina – ama a Palavra de 

Deus, coloca-a em 1º lugar, sã doutrina; 
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✓ Afadiga-se na Palavra e no ensino – tem prazer em estudar, 
gasta tempo em estudar e ensinar; 

✓ Tem poder para exortar pelo reto ensino – aponta para o 
caminho reto, encoraja a andar por ele; 

✓ Tem poder para convencer os que se opõe – não aceita 
heresias, levanta-se contra os lobos; 

✓ Ministra com mansidão e paciência – tem a maneira certa 
de tratar com o povo de Deus; 

✓ Não deve ser neófito para não se ensoberbecer e cair na 
condenação do diabo – não é planta verde; 

✓ Irrepreensível como despenseiro – que sabe oferecer a sã 
doutrina, o melhor ensino à igreja; 

✓ Tem cuidado da igreja de Deus – sente responsabilidade 
pela igreja que sabe ser de Deus. 

 
3. Por que devem possuir essas características? 
 

✓ Para exortar pelo reto ensino – 1Ts.3.2, Tt.3.4-7 – ensino da 
sã doutrina; 

✓ Para convencer os que contradizem – combater e refutar os 
falsos ensinos; 

✓ Para que Deus conceda o arrependimento e o retorno à 
sensatez, livrando-se do diabo. 

 
CONCLUSÃO 
 
Peçamos a Deus que nos dê essas características, que nos dê o 

caráter de Cristo! Peçamos a Deus que nos dê homens com esse caráter, 
comprometidos c/ a Sua igreja! Analisemos nossas vidas para adequá-las ao 
padrão do Senhor, ao caráter de Cristo! 

 
Muito bem, agora podemos refletir sobre a questão dos falsos 

mestres, com base nos versos 10 a 16 deste capítulo 1 da carta de Paulo escrita 
a Tito. 

 

OS FALSOS MESTRES 

 
Tito 1.10-16 
 

Pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e 
enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É 
necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando 
famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por 
ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: 
"Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões 
preguiçosos". Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-
os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção 
a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a 
verdade. Para os puros, todas as coisas são puras; mas para os 
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impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como 
a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que 
conhecem a Deus, mas por seus atos o negam; são detestáveis, 
desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Tito 
1:10-16. 

 
INTRODUÇÃO 
 
Mestres competentes tais como presbíteros, bispos e pastores 

eram necessários para reprovar muitos falsos mestres que, em seu desejo de 
ganho financeiro, estavam desencaminhando famílias inteiras (1:10-11). Paulo 
citou um dos escritores cretenses, observando que sua descrição dura e 
penetrante dos cretenses era perfeita (1:12-13)!  

 
Paulo mandou que Tito reprovasse rispidamente aqueles cretenses 

que estavam ensinando fábulas judaicas e mandamentos dos homens (1:13-14). 
E ainda descreveu esses homens, observando que eles achavam o mal em tudo 
porque suas mentes e consciências estavam contaminadas (1:15). Ainda que 
declarassem estar em comunhão com Deus, eles O negavam pelas suas obras e, 
como resultado, eram abomináveis, desobedientes e desqualificados para 
qualquer boa obra (1:16). 

 
Por isso, diante da necessidade de preservarmos sã e saudável a 

igreja de Cristo a pergunta que se faz é: como conseguir isso? Pelo menos duas 
respostas podem ser dadas. Tendo uma liderança firme e madura como vimos 
no texto anterior e sabendo identificar esses que querem destruir a igreja do 
Senhor. Diante do texto que temos à frente e diante da responsabilidade de 
trabalharmos corretamente com a igreja cristã, o princípio que extraímos desse 
texto pode ser visto nessa frase: 

 

TODA IGREJA CRISTÃ BEM FUNDAMENTADA NA PALAVRA DE 
DEUS DEVE SABER QUE ENFRENTARÁ O ATAQUE DOS FALSOS 
MESTRES. 

 
Neste texto encontramos cinco perguntas que nos ajudam a 

identificar os falsos mestres: 
 
A 1ª pergunta é: Quem são os falsos mestres, quais suas 

características? 
 
1. São insubordinados, 10, revoltados 
2. São palradores frivólos, 10, faladores sem conteúdo, tolos 
3. São enganadores, 10, falsos, com duplos objetivos 
4. São da circuncisão, 10, grupo que ainda queria se apoia na lei 
5. São gananciosos, 11, tem a intenção vergonhosa de ganhar 
dinheiro 
6. São mentirosos, 12, só dizem mentiras 
7. São feras terríveis, 12, são como animais selvagens, só agem 
pelo instinto 
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8. Tem ventres preguiçosos, 12, glutões preguiçosos, só pensam 
em comer 
9. São impuros, 15, corrompidos 
10. São descrentes, 15, incrédulos 
11. Tem mentes corrompidas, 15, pensamentos desviados da 
verdade do evangelho 
12. Tem consciências corrompidas, 15, sem consciência, 
consciência que não os acusa, 
mentes e consciências embotadas 
13. São abomináveis, 16, cheios de ódio, detestáveis 
14. São desobedientes, 16, rebeldes, não respeitam as autoridades 
15. São reprovados para toda boa obra, 16, desqualificados, 
incapazes de realizar o bem 
 
A 2ª pergunta é: O que os falsos mestres fazem, como eles 

atuam? 
 
1. Pervertem casas inteiras, 11, atrapalham e arruinam as 
famílias, 
2. Ensinam o que não devem, 11, ministram doutrinas erradas, não 
evangélicas  
3. Se ocupam com fábulas judaicas, 14, lendas judaicas não-
bíblicas, genelogias 
4. Se ocupam com mandamentos de homens desviados da verdade, 
14, ordens humanas de pessoas que não aceitam a verdade 
libertadora do evangelho, que provavelmente proibiam o 
casamento e certos alimentos (1Tm 4.3-5) 
5. Professam conhecer a Deus, 16, verbalizam e proclamam que 
conhecem a Deus para mostrarem que tem autoridade, para que 
os incautos lhes dem atenção e lhes obedeçam 
 
A 3ª pergunta é: O que se fala dos falsos mestres, qual o 

testemunho sobre eles? 
 
Os próprios conterrâneos testemunharam negativamente, 12. O 

poeta Epimênides, do 6º século aC., citado por Paulo, testemunhava 
negativamente sobre eles. O seu testemunho foi verdadeiro, pois “cretenizar” 
se tornou sinônimo de mentir. 

 
A 4ª pergunta é: Como devemos tratar os falsos mestres, como 

agir com eles? 
 

1. É preciso exortar pelo reto ensino, com poder baseado na sã 
doutrina, 9, 
2. É preciso convencê-los, com poder baseado na sã doutrina, 9 
3. É preciso fazê-los calar, 11, devem ser silenciados, 
4. É preciso repreendê-los severamente, 13, devem ser 
repreendidos duramente 
5. É preciso confrontá-los para que sejam sádios na fé, 13, 
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A 5ª pergunta é: Qual o teste aplicável aos falsos mestres, como 
prová-los? 

 
O teste final para que reconheçamos e desmascaremos os falsos 

mestres é o teste das boas obras. Pela prática da vida é possível reconhecê-los 
apenas como professantes e não praticantes. Apesar de professarem conhecer 
a Deus, eles demonstram que não o conhecem experimentalmente através de 
suas práticas. Elas não condizem com o cristianismo, elas não brotam de um 
coração que conhece verdadeiramente o Senhor Deus. 

 
CONCLUSÃO 
 
O provérbio apresentado por Paulo, no verso 15, é um parâmetro 

importante para avaliação: ... “todas as coisas são puras para os puros; 
todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro” ... (1.15). 

 
Para os cristãos que foram purificados pelo precioso sangue de 

Jesus Cristo, tudo é puro e tudo pode ser recebido com ações de graças, pois 
tudo o que Deus fez é bom (1Tm 4.4, com Gn 1-2). Lembremos das palavra de 
Paulo, quando se despedia dos líderes da igreja de Éfeso: 

 

Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo 
vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual 
ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da 
minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não 
pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão 
homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás 
deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por três anos, noite 
e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. (At 
20.28-31). 

 
Diante dessas palavras e diante desses dois temas relacionados e 

tremendamente importantes todos nós que pertencemos a igreja de Cristo 
devemos cuidar para que ela seja sempre forte, saudável e madura. 

 
Querido amigo que o Senhor te abençoe cuidar a sua igreja. 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-lideres-da-igreja-crista-e-os-falsos-
mestres/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-lideres-da-igreja-crista-e-os-falsos-mestres/
https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-lideres-da-igreja-crista-e-os-falsos-mestres/

