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Introdução



Introdução
Santa incredulidade



Amados, não creiam em 
qualquer espírito, mas 

examinem os espíritos para ver 
se eles procedem de Deus, 

porque muitos falsos profetas 
têm saído pelo mundo.

1Jo 4.1



Para não sermos 
enganados precisamos 

considerar certos ensinos 
das Escrituras.



A realidade dos 
falsos mestres 

1ª Consideração: 



Amados, não creiam em 
qualquer espírito, mas 

examinem os espíritos para ver 
se eles procedem de Deus, 

porque muitos falsos profetas 
têm saído pelo mundo.

1Jo 4.1



A realidade dos falsos mestres

Desde o início...

1ª Consideração:



Mas a serpente, mais sagaz que 
todos os animais selváticos que o 
SENHOR Deus tinha feito, disse à 
mulher: É assim que Deus disse: 
Não comereis de toda árvore do 

jardim?  
Gn 3.1



Respondeu-lhe a 
mulher: Do fruto das 

árvores do jardim 
podemos comer,

Gn 3.2



mas do fruto da árvore que 
está no meio do jardim, 
disse Deus: Dele não 

comereis, nem tocareis nele, 
para que não morrais.

Gn 3.3



Então, a serpente 
disse à mulher: É 

certo que não 
morrereis.

Gn 3.4



A realidade dos falsos mestres

História de Judá

1ª Consideração:



Ai dos pastores que 
destroem e dispersam 

as ovelhas do meu 
pasto!  — diz o 

SENHOR.
Jr 23.1



Assim diz o SENHOR dos 
Exércitos: Não deis ouvidos às 
palavras dos profetas que entre 
vós profetizam e vos enchem de 
vãs esperanças; falam as visões 

do seu coração, não o que vem da 
boca do SENHOR.

Jr 23.16



Não mandei esses 
profetas; todavia, eles 

foram correndo; não lhes 
falei a eles; contudo, 

profetizaram.
Jr 23.21



Tenho ouvido o que 
dizem aqueles profetas, 

proclamando mentiras em 
meu nome, dizendo: 

Sonhei, sonhei.
Jr 23.25



Até quando sucederá isso 
no coração dos profetas 
que proclamam mentiras, 

que proclamam só o engano 
do próprio coração?

Jr 23.26



A realidade dos falsos mestres

Alerta do Senhor Jesus 
e apóstolos

1ª Consideração:



Porque os tais são falsos 
apóstolos, obreiros 

fraudulentos, 
transformando-se em 
apóstolos de Cristo.

2Co 11.13



E não é de admirar, 
porque o próprio 

Satanás se transforma 
em anjo de luz.

2Co 11.14



A realidade dos falsos mestres

Realidade dos nossos dias

1ª Consideração:



Aplicação do teste 

2ª Consideração: 



Aplicação do teste

Espírito revela e ilumina

2ª Consideração:



Vocês podem reconhecer o 
Espírito de Deus deste modo: 

todo espírito que confessa 
que Jesus Cristo veio em 
carne procede de Deus;

1Jo 4.2



E aquele que guarda os seus 
mandamentos permanece em 

Deus, e Deus, nele. E nisto 
conhecemos que ele 

permanece em nós, pelo 
Espírito que nos deu.

1Jo 3.24



sabendo, primeiramente, 
isto: que nenhuma 

profecia da Escritura 
provém de particular 

elucidação;
2Pe 1.20



porque nunca jamais qualquer 
profecia foi dada por vontade 
humana; entretanto, homens 
santos falaram da parte de 

Deus, movidos pelo Espírito 
Santo.

2Pe 1.21



Pois quem conheceu a 
mente do Senhor, que o 

possa instruir? Nós, 
porém, temos a mente de 

Cristo.
1Co 1.16



Quanto a vós outros, a unção que dele 
recebestes permanece em vós, e não 
tendes necessidade de que alguém 
vos ensine; mas, como a sua unção 
vos ensina a respeito de todas as 

coisas, e é verdadeira, e não é falsa, 
permanecei nele, como também ela 

vos ensinou.
1Jo 2.27



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; 

1Jo 1.26



Aplicação do teste

Confissão

2ª Consideração:



Vocês podem reconhecer o 
Espírito de Deus deste modo: 

todo espírito que confessa 
que Jesus Cristo veio em 
carne procede de Deus;

1Jo 4.2



Aplicação do teste

Confissão

2ª Consideração:

Jesus



Que temos nós contigo, 
Jesus Nazareno? Vieste 

para perder-nos? Bem sei 
quem és: o Santo de 

Deus!
Mc 1.24



Aplicação do teste

Confissão

2ª Consideração:

Cristo



Vocês podem reconhecer o 
Espírito de Deus deste 

modo: todo espírito que 
confessa que Jesus Cristo 
veio em carne procede de 

Deus;
1Jo 4.2



Também os espíritos 
imundos, quando o viam, 
prostravam-se diante dele 

e exclamavam: Tu és o 
Filho de Deus!

Mc 3.11



Aplicação do teste

Confissão

2ª Consideração:

Procede de Deus



Aplicação do teste

Divergência ?

2ª Consideração:



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



O antídoto para o 
engano 

3ª Consideração: 



O antídoto para o engano 

Vocês venceram

3ª Consideração:



Filhinhos, vocês são de 
Deus e os venceram, porque 
aquele que está em vocês é 

maior do que aquele que 
está no mundo.

1Jo 4.4



Filhinhos, vocês são de 
Deus e os venceram, porque 
aquele que está em vocês é 

maior do que aquele que 
está no mundo. 

1Jo 4.4



O antídoto para o engano 

Vocês venceram

3ª Consideração:

Ser de Deus



O antídoto para o engano 

Vocês venceram

3ª Consideração:

Maior é...



O antídoto para o engano 

Vocês venceram

3ª Consideração:

Nós viemos de Deus



Eles vêm do mundo. 
Por isso o que falam 

procede do mundo, e o 
mundo os ouve.  

1Jo 4.5



Nós viemos de Deus, e todo 
aquele que conhece a Deus nos 

ouve; mas quem não vem de 
Deus não nos ouve. Dessa forma 

reconhecemos o Espírito da 
verdade e o espírito do erro.  

1Jo 4.6



Conclusão:: 



Ele me glorificará, 
porque receberá do que 

é meu e o tornará 
conhecido a vocês.

Jo 16.14








