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ENCERRANDO AS VIAGENS MISSIONÁRIAS

#conectou?

Lobos cruéis

Um dos conselhos mais impactantes que Paulo deixou em
Mileto aos anciãos da igreja de Éfeso, foi a preocupação com
os lobos cruéis que não cuidariam do rebanho.
“Porque eu sei isto: que, depois da minha partida, entrarão no
meio de vós, lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho”, At 20.29.
Paulo está trazendo para os anciãos uma recomendação diante de líderes que poderiam se levantar, não com intuito de levar
as ovelhas para Cristo, e sim, levar para si e depois as destruir.
Paulo compara esta classe de homens a lobos cruéis. Os
lobos por si só já são selvagens e são excelentes predadores,
carnívoros, onde sua presa é despedaçada sem chance de
reação, porém, o apóstolo coloca um adjetivo que intensifica
a conduta do lobo, cruel.
Cruel significa: que se compraz em fazer o mal, em atormentar, desumano.
Jesus já havia ensinado sobre esta casta de homens inseridos no meio da sua igreja:
“Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até
vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos

devoradores”, Mt 7.15.
O aviso os Senhor Jesus e de Paulo, nos mostra que com
o passar do tempo se levantariam na igreja, assassinos de
ovelhas, homens que matariam os crentes espiritualmente.
Como identificar um lobo no meio das ovelhas?
E se ele estiver disfarçado de ovelha?
Primeiramente o lobo sempre será lobo, basta aguçar seus
instintos que logo ele manifestará quem ele realmente é.
Segundo, o lobo só invadirá o pasto que não tiver um pastor zeloso com o cajado na mão, para proteger o rebanho.
Terceiro, lobo cruel só pensa em destruição e no seu bem
estar, é possível identifica-lo.
Quarto, o lobo pode se disfarçar completamente como
ovelha, mas ainda andará como lobo, cheirará como lobo,
ainda terá olhar de lobo, e o seu coração é de lobo.
Estar atento a todo o momento é o procedimento mais
adequado.
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