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Introdução



Escrevo-lhes estas 
coisas a respeito 
daqueles que os 
querem enganar. 

1Jo 2.26



Até que todos cheguemos à 
unidade da fé e do pleno 

conhecimento do Filho de 
Deus, à perfeita varonilidade, à 

medida da estatura da 
plenitude de Cristo,  

Ef 4.13



para que não mais sejamos como 
meninos, agitados de um lado 

para outro e levados ao redor por 
todo vento de doutrina, pela 
artimanha dos homens, pela 

astúcia com que induzem ao erro. 
Ef 4.14



A Divina
1ª Ação:: 



Quanto a vocês, a unção que 
receberam dele permanece em vocês, 
e não precisam que alguém os ensine; 
mas, como a unção dele recebida, que 

é verdadeira e não falsa, os ensina 
acerca de todas as coisas, 

permaneçam nele como ele os 
ensinou.

1Jo 2.27



A Divina

Ensina

1ª Ação: 



Quando, porém, vier o 
Consolador, que eu vos 

enviarei da parte do Pai, o 
Espírito da verdade, que dele 

procede, esse dará 
testemunho de mim; 

Jo 15.26



quando vier, porém, o Espírito da 
verdade, ele vos guiará a toda a 

verdade; porque não falará por si 
mesmo, mas dirá tudo o que tiver 
ouvido e vos anunciará as coisas 

que hão de vir. 
Jo 16.13



Quanto a mim, esta é a minha aliança 
com eles, diz o SENHOR: o meu 

Espírito, que está sobre ti, e as minhas 
palavras, que pus na tua boca, não se 
apartarão dela, nem da de teus filhos, 
nem da dos filhos de teus filhos, não 
se apartarão desde agora e para todo 

o sempre, diz o SENHOR. 
Is 59.21



A vida se manifestou; nós a 
vimos e dela 

testemunhamos, e 
proclamamos a vocês a vida 
eterna, que estava com o Pai 

e nos foi manifestada.  
1Jo 1.2



Nós lhes proclamamos o que 
vimos e ouvimos para que 

vocês também tenham 
comunhão conosco. Nossa 

comunhão é com o Pai e com 
seu Filho Jesus Cristo.

1Jo 1.3



Esta é a mensagem que 
dele ouvimos e 

transmitimos a vocês: 
Deus é luz; nele não há 

treva alguma.
1Jo 1.5



Quanto a vocês, a unção que 
receberam dele permanece em vocês, 
e não precisam que alguém os ensine; 
mas, como a unção dele recebida, que 

é verdadeira e não falsa, os ensina 
acerca de todas as coisas, 

permaneçam nele como ele os 
ensinou.

1Jo 2.27



Ora, é necessário que o 
servo do Senhor não viva a 
contender, e sim deve ser 
brando para com todos, 

apto para instruir, paciente,
2Tm 2.22



E ele mesmo concedeu 
uns para apóstolos, outros 
para profetas, outros para 
evangelistas e outros para 

pastores e mestres,
Ef 4.11



com vistas ao 
aperfeiçoamento dos 

santos para o desempenho 
do seu serviço, para a 
edificação do corpo de 

Cristo,
Ef 4.12



A Divina

Vivifica

1ª Ação: 



Ele nos capacitou para 
sermos ministros de uma 
nova aliança, não da letra, 

mas do Espírito; pois a 
letra mata, mas o Espírito 

vivifica.
2Co 3.6



A Divina

Batiza

1ª Ação: 



Pois, em um só Espírito, todos 
nós fomos batizados em um 

corpo, quer judeus, quer 
gregos, quer escravos, quer 
livres. E a todos nós foi dado 

beber de um só Espírito.
1Co 12.13



A Divina

Habita

1ª Ação: 



Vocês não sabem que 
são santuário de Deus 

e que o Espírito de 
Deus habita em vocês?

1Co 3.16



A Divina

Selo e garantia

1ª Ação: 



Nele, quando vocês ouviram 
e creram na palavra da 

verdade, o evangelho que os 
salvou, vocês foram selados 

com o Espírito Santo da 
promessa,

Ef 1.13



que é a garantia da nossa 
herança até a redenção 

daqueles que pertencem a 
Deus, para o louvor da 

sua glória.
Ef 1.14



A Divina

Frutificador

1ª Ação: 



Mas o fruto do Espírito 
é amor, alegria, paz, 

paciência, amabilidade, 
bondade, fidelidade, 

Gl 5.22



mansidão e domínio 
próprio. Contra 

essas coisas não há 
lei.   

Gl 5.23



A Humana
2ª Ação:: 



A Humana

Ouvir e Acolher

2ª Ação: 



Quanto a vocês, cuidem para que 
aquilo que ouviram desde o 

princípio permaneça em vocês. Se 
o que ouviram desde o princípio 

permanecer em vocês, vocês 
também permanecerão no Filho e 

no Pai.
1Jo 2.24



Pois o que primeiramente 
lhes transmiti foi o que 

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

1Co 15.3



foi sepultado e 
ressuscitou ao 

terceiro dia, segundo 
as Escrituras,  

1Co 15.4



A Humana

Cuidar para que 
permaneça....

2ª Ação: 



Quanto a vocês, cuidem para que 
aquilo que ouviram desde o 

princípio permaneça em vocês. Se 
o que ouviram desde o princípio 

permanecer em vocês, vocês 
também permanecerão no Filho e 

no Pai.
1Jo 2.24



Pois todos os de Atenas e 
os estrangeiros residentes 

de outra coisa não 
cuidavam senão dizer ou 

ouvir as últimas novidades.
At 17.21



Pois haverá tempo em que não 
suportarão a sã doutrina; pelo 

contrário, cercar-se-ão de 
mestres segundo as suas 

próprias cobiças, como que 
sentindo coceira nos ouvidos;

2Tm 4.3



edificados sobre o 
fundamento dos 

apóstolos e profetas, 
sendo ele mesmo, Cristo 
Jesus, a pedra angular;

Ef 2.20



As minhas ovelhas 
ouvem a minha voz; 

eu as conheço, e elas 
me seguem.

Jo 10.27



Eu lhes dou a vida 
eterna; jamais 

perecerão, e ninguém 
as arrebatará da minha 

mão.
Jo 10.28



Aquilo que meu Pai me 
deu é maior do que 

tudo; e da mão do Pai 
ninguém pode 

arrebatar.
Jo 10.29



Disse, pois, Jesus aos 
judeus que haviam crido 

nele: Se vós permanecerdes 
na minha palavra, sois 
verdadeiramente meus 

discípulos;
Jo 8.31



Conclusão:
Consequências do 

permanecer



Quanto a vocês, cuidem para que 
aquilo que ouviram desde o 

princípio permaneça em vocês. Se 
o que ouviram desde o princípio 

permanecer em vocês, vocês 
também permanecerão no Filho e 

no Pai.
1 Jo 2.24



E esta é a 
promessa que ele 

nos fez: a vida 
eterna.

1 Jo 2.25



Estou convencido de que 
aquele que começou boa 

obra em vocês, vai 
completá-la até o dia de 

Cristo Jesus.
Fp 1.6



Porquanto aos que de antemão 
conheceu, também os 

predestinou para serem 
conformes à imagem de seu 
Filho, a fim de que ele seja o 

primogênito entre muitos 
irmãos. Rm 8.29



E aos que predestinou, a 
esses também chamou; e 
aos que chamou, a esses 

também justificou; e aos que 
justificou, a esses também 

glorificou.
Rm 8.30



Consequências do permanecer

Como cuidar?

Conclusão: 


