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Introdução



Filhinhos, esta é a última hora; 
e, assim como vocês ouviram 
que o anticristo está vindo, já 
agora muitos anticristos têm 

surgido. Por isso sabemos que 
esta é a última hora. 

1Jo 2.18



mas todo espírito que não 
confessa a Jesus não procede 
de Deus. Esse é o espírito do 

anticristo, acerca do qual vocês 
ouviram que está vindo, e 
agora já está no mundo. 

1Jo 4.3



De fato, muitos enganadores 
têm saído pelo mundo, os 
quais não confessam que 

Jesus Cristo veio em corpo. 
Tal é o enganador e o 

anticristo. 
2 Jo 7



Depois das sessenta e duas 
semanas, será morto o Ungido e já 
não estará; e o povo de um príncipe 
que há de vir destruirá a cidade e o 

santuário, e o seu fim será num 
dilúvio, e até ao fim haverá guerra; 

desolações são determinadas.
Dn 9.26



Ele fará firme aliança com muitos, 
por uma semana; na metade da 

semana, fará cessar o sacrifício e a 
oferta de manjares; sobre a asa das 
abominações virá o assolador, até 

que a destruição, que está 
determinada, se derrame sobre ele.

Dn 9.27



Porque aqueles dias serão de 
tamanha tribulação como 

nunca houve desde o 
princípio do mundo, que Deus 

criou, até agora e nunca 
jamais haverá. 

Mc 1.19



Não tivesse o Senhor 
abreviado aqueles dias, e 
ninguém se salvaria; mas, 
por causa dos eleitos que 
ele escolheu, abreviou tais 

dias.  
Mc 1.20



Então, se alguém vos 
disser: Eis aqui o 

Cristo! Ou: Ei-lo ali! 
Não acrediteis;  

Mc 1.21



Filhinhos, esta é a última hora; 
e, assim como vocês ouviram 
que o anticristo está vindo, já 
agora muitos anticristos têm 

surgido. Por isso sabemos que 
esta é a última hora.   

1Jo 2.18



Os falsos mestres 

1ª Identificação:: 



Os falsos mestres

Deixam a comunhão 
dos irmãos

1ª Identificação: 



Eles saíram do nosso meio, mas 
na realidade não eram dos 

nossos, pois, se fossem dos 
nossos, teriam permanecido 

conosco; o fato de terem saído 
mostra que nenhum deles era dos 

nossos.
1Jo 2.19



porque surgirão falsos 
cristos e falsos profetas 

operando grandes sinais e 
prodígios para enganar, se 

possível, os próprios 
eleitos. 

Mt 24.24



Esses, todavia, como brutos 
irracionais, naturalmente feitos 

para presa e destruição, 
falando mal daquilo em que são 
ignorantes, na sua destruição 
também hão de ser destruídos,

2Pe 2.12



Entretanto, o firme fundamento 
de Deus permanece, tendo este 
selo: O Senhor conhece os que 
lhe pertencem. E mais: Aparte-
se da injustiça todo aquele que 

professa o nome do Senhor. 
2Tm 2.19



Os falsos mestres

Negam a Cristo

1ª Identificação: 



Quem é o mentiroso, 
senão aquele que nega 
que Jesus é o Cristo? 

Este é o anticristo, o que 
nega o Pai e o Filho.    

1Jo 2.22



E não há salvação em 
nenhum outro; porque abaixo 

do céu não existe nenhum 
outro nome, dado entre os 
homens, pelo qual importa 

que sejamos salvos.
At 4.12



Irmãos, venho lembrar-
vos o evangelho que vos 

anunciei, o qual 
recebestes e no qual 

ainda perseverais;
1Co 15.1



por ele também sois 
salvos, se retiverdes a 
palavra tal como vô-la 
preguei, a menos que 
tenhais crido em vão.

1Co 15.2



Antes de tudo, vos 
entreguei o que também 

recebi: que Cristo morreu 
pelos nossos pecados, 
segundo as Escrituras,  

1Co 15.3



e que foi sepultado e 
ressuscitou ao 

terceiro dia, segundo 
as Escrituras. 

1Co 15.4



Porquanto há um só 
Deus e um só Mediador 
entre Deus e os homens, 
Cristo Jesus, homem,   

1Tm 2.5



o qual a si mesmo se deu 
em resgate por todos: 

testemunho que se deve 
prestar em tempos 

oportunos.
1Tm 2.6



Todo aquele que nega o 
Filho, esse não tem o Pai; 

aquele que confessa o 
Filho tem igualmente o 

Pai.   
1Jo 2.23



Tudo me foi entregue por meu 
Pai. Ninguém conhece o Filho, 

senão o Pai; e ninguém 
conhece o Pai, senão o Filho e 
aquele a quem o Filho o quiser 

revelar.
Mt 11.27



Quem me odeia 
odeia também a 

meu Pai. 

Jo 15.23



Se eu não tivesse feito entre eles 
tais obras, quais nenhum outro 

fez, pecado não teriam; mas, 
agora, não somente têm eles 

visto, mas também odiado, tanto 
a mim como a meu Pai.

Jo 15.24



a fim de que todos honrem 
o Filho do modo por que 
honram o Pai. Quem não 
honra o Filho não honra o 

Pai que o enviou.
Jo 5.23



Ninguém jamais viu a 
Deus; o Deus unigênito, 
que está no seio do Pai, 

é quem o revelou.
Jo 1.18



Respondeu-lhe Jesus: Eu 
sou o caminho, e a 
verdade, e a vida; 

ninguém vem ao Pai 
senão por mim. 

Jo 14.6



Portanto, todo aquele que 
me confessar diante dos 

homens, também eu o 
confessarei diante de meu 

Pai, que está nos céus;  
Mt 10.32



mas aquele que me negar 
diante dos homens, 

também eu o negarei 
diante de meu Pai, que 

está nos céus.
Mt 10.33



Marcas do autêntico 
cristão

2ª Identificação:: 



Marcas do autêntico cristão

Permanecem no Senhor

2ª Identificação: 



Eles saíram do nosso meio, mas 
na realidade não eram dos 

nossos, pois, se fossem dos 
nossos, teriam permanecido 

conosco; o fato de terem saído 
mostra que nenhum deles era dos 

nossos.   
1Jo 2.19



Sereis odiados de todos 
por causa do meu nome; 

aquele, porém, que 
perseverar até ao fim, 

esse será salvo.   
Mc 13.13



27 As minhas ovelhas ouvem a 
minha voz; eu as conheço, e 

elas me seguem. 28 Eu lhes dou 
a vida eterna; jamais perecerão, 

e ninguém as arrebatará da 
minha mão.

Jo 10



Aquilo que meu Pai me 
deu é maior do que 

tudo; e da mão do Pai 
ninguém pode 

arrebatar.     
Jo 10.29



Aquele que começou a 
boa obra em vós há de 
completa-la até o dia de 

Cristo Jesus.
Fp 1.6



Cristo, porém, como Filho, 
em sua casa; a qual casa 

somos nós, se guardarmos 
firme, até ao fim, a ousadia e 

a exultação da esperança.
Hb 3.6



Porque nos temos tornado 
participantes de Cristo, se, 
de fato, guardarmos firme, 
até ao fim, a confiança que, 
desde o princípio, tivemos.      

Hb 3.14



Marcas do autêntico cristão

Anda na verdade

2ª Identificação: 



Fiquei sobremodo alegre em 
ter encontrado dentre os 

teus filhos os que andam na 
verdade, de acordo com o 

mandamento que recebemos 
da parte do Pai.

2 Jo 4



Mas vocês têm uma 
unção que procede do 
Santo, e todos vocês 

têm conhecimento.
1Jo 2.20



Respondeu-lhe Simão 
Pedro: Senhor, para 

quem iremos? Tu tens 
as palavras da vida 

eterna;
Jo 6.68



e nós temos crido 
e conhecido que 
tu és o Santo de 

Deus.  
Jo 6.69



O Espírito do SENHOR Deus está 
sobre mim, porque o SENHOR me 
ungiu para pregar boas-novas aos 

quebrantados, enviou-me a curar os 
quebrantados de coração, a 

proclamar libertação aos cativos e a 
pôr em liberdade os algemados;

Is 61.1



O Espírito do Senhor está sobre 
mim, pelo que me ungiu para 

evangelizar os pobres; enviou-me 
para proclamar libertação aos 

cativos e restauração da vista aos 
cegos, para pôr em liberdade os 

oprimidos,
Lc 4.18



e apregoar o 
ano aceitável 

do Senhor. 
Lc 4.19



Levantaram-se os reis da 
terra, e as autoridades 

ajuntaram-se à uma 
contra o Senhor e contra 

o seu Ungido;   
At 4.26



porque verdadeiramente se 
ajuntaram nesta cidade contra 

o teu santo Servo Jesus, ao 
qual ungiste, Herodes e 

Pôncio Pilatos, com gentios e 
gente de Israel,

At 4.27



para fazerem tudo o 
que a tua mão e o teu 

propósito 
predeterminaram;

At 4.28



Ora, é Deus que faz que 
nós e vocês 

permaneçamos firmes 
em Cristo. Ele nos 

ungiu, 
2Co 1.21



nos selou como sua 
propriedade e pôs o seu 

Espírito em nossos 
corações como garantia 

do que está por vir.
2Co 1.22



Porque Deus, que disse: Das 
trevas resplandecerá a luz, ele 
mesmo resplandeceu em nosso 

coração, para iluminação do 
conhecimento da glória de 

Deus, na face de Cristo.
2Co 4.6



para que o coração deles seja 
confortado e vinculado 

juntamente em amor, e eles 
tenham toda a riqueza da forte 

convicção do entendimento, para 
compreenderem plenamente o 

mistério de Deus, Cristo,
Cl 2.2



em quem todos os 
tesouros da 

sabedoria e do 
conhecimento estão 

ocultos. 
Cl 2.3



Não lhes escrevo porque 
não conhecem a verdade, 

mas porque vocês a 
conhecem e porque 

nenhuma mentira procede 
da verdade. 

1Jo 2.21



E certo estou, meus irmãos, sim, 
eu mesmo, a vosso respeito, de 

que estais possuídos de 
bondade, cheios de todo o 

conhecimento, aptos para vos 
admoestardes uns aos outros.

Rm 15.14



Conclusão:

Onde você está?


