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Mateus 7. 15 “Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como 
ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores”. 
 
Mateus 10. 16 “Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos; portanto, sede prudentes 
como as serpentes e inofensivos como as pombas”. 
 
Lucas 10. 3 “Ide; eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos”. 
 
Atos 20. 29 “Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos 
cruéis, que não pouparão ao rebanho”. 
 

COMO PODEMOS IDENTIFICAR OS LOBOS HOJE EM DIA? 
 
1º - as características do lobo (animal) 
 

��Animal feroz. 
��Esperto, inteligente e versátil (adaptável a novas situações). 
��Tem predisposição para brincadeira. 
��Animal social - organizado em sua alcatéia. Sabem fugir das armadilhas e são 

astuciosos ao caminhar pela neve. 
��Acasalam na primavera e no verão e o casal permanece junto pelo resto da vida. 
��O famoso uivo do lobo é o sinal para o bando se unir. 
��O lobo consegue comer de 5 a 6 kg de carne por refeição. 

 
2º Características Dos Homens - Lobos 
 

1. Procuram brechas para adentrarem no meio do povo de Deus (no meio das ovelhas). 
2. Sabem manipular muito bem a palavra de Deus. 
3. Sabem utilizar bem suas vozes e as vezes até seus vozeirões (uivos) 
4. Fazem do púlpito um verdadeiro teatro. (pulam, gritam, gesticulam, contam piadas) 
5. Conseguem atrair todas as atenções e interagem com as ovelhas fazendo-as repetir 

suas frases ou dar gritos histéricos de Glória e aleluia. 
6. Com sua lábia conseguem rapidamente manipular as ovelhas para onde querem 

chegar. Incutem seus pensamentos nas mentes das pobres ovelhas incautas. 
7. Suas pregações são recheadas de testemunhos e alegorias de como o crente deve ser. 
8. Chegam de mansinho nas igrejas, mas na primeira oportunidade já impõem sua 

agressão verbal, mostrando que eles intendem do assunto e as ovelhas que aceitem 
os insultos. 

9. Sabem usar muito bem textos fora de seus contextos e influenciam as ovelhas a 
acreditarem que tudo é o mesmo contexto. 
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10. Tem sede de dinheiro e encurralam as ovelhas para retirarem sua lã e até suas 
entranhas. 

No final de suas apresentações, shows no púlpito são aplaudidos e requisitados para 
voltarem, pois as ovelhas ficam admiradas por nunca terem ouvido tais maravilhas da boca 
de um pregador. 
 
1 Timóteo 4. 1-2 “MAS o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão 
alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios; -  Pela 
hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência”. 
 

COMO NOS DEFENDER DOS LOBOS 
 
Mateus 10. 16 “Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos; portanto, sede prudentes 
como as serpentes e inofensivos como as pombas”. 
 
1. Precisamos ter aprofundamento na palavra de Deus.  Atos 17.10-12 “E logo os 
irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Beréia; e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos 
judeus. -  Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de 
bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram 
assim. -  De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e 
não poucos homens”. 
 
Marcos 12. 23-24 “Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a 
mulher? porque os sete a tiveram por mulher. -  E Jesus, respondendo, disse-lhes: 
Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? 
 
Oséias  4. 6  “O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu 
rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de 
mim; e, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus 
filhos”. 
 
Colossenses 3. 16 “A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a 
sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos 
espirituais, cantando ao SENHOR com graça em vosso coração”. 
 
2. Precisamos ter discernimento espiritual: Efésios 5. 13-17 “Mas todas estas coisas se 
manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. -  Por isso diz: 
Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. -  Portanto, 
vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, -  Remindo o 
tempo; porquanto os dias são maus. -  Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja 
a vontade do Senhor”. 


