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• Mt.  7:15  Acautelai-vos, porém, dos 
falsos profetas, que vêm até vós
vestidos como ovelhas, mas, 
interiormente, são lobos devoradores. 

• Por seus frutos os conhecereis. 
Porventura colhem-se uvas dos 
espinheiros, ou figos dos abrolhos? 

• 17  Assim, toda a árvore boa produz
bons frutos, e toda a árvore má produz
frutos maus. 
• 18  Não pode a árvore boa dar maus
frutos; nem a árvore má dar frutos
bons. 
• 19  Toda a árvore que não dá bom
fruto corta-se e lança-se no fogo. 
• 20  Portanto, pelos seus frutos os
conhecereis. 



O QUE ELE 
FALA NÃO SE 
CUMPRE:

1
DEUTERONIO 18:21,22
21 Mas vocês perguntem a si mesmos: 

"Como saberemos se uma mensagem 
não vem do Senhor? " 

22 22  Se o que o profeta proclamar em 
nome do Senhor não acontecer nem se 
cumprir, essa mensagem não vem do 
Senhor. Aquele profeta falou com 
presunção. Não tenham medo dele. 



O QUE ENSINA 
NÃO ESTÁ NA 
BÍBLIA:

2
GÁLATAS 1:6-9
6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão 
rapidamente aquele que os chamou pela graça de 
Cristo, para seguirem outro evangelho 
7 que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre 
é que algumas pessoas os estão perturbando, 
querendo perverter o evangelho de Cristo. 
8 Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um 
evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que 
seja amaldiçoado! 
9 Como já dissemos, agora repito: Se alguém lhes 
anuncia um evangelho diferente daquele que já 
receberam, que seja amaldiçoado! 

Apocalipse, 22.18



A SUA VIDA 
NÃO
CONDIZ COM O 
QUE ENSINA:

3 MATHEUS 7:  18-20
18  Não pode a árvore boa dar maus 
frutos; nem a árvore má dar frutos bons. 
19  Toda a árvore que não dá bom fruto 
corta-se e lança-se no fogo. 
20  Portanto, pelos seus frutos os 
conhecereis. 

(II Tm. 3.17)
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