
trabalho de planejamento e execução do 
Ministério de Missões liderado pelo Lucas  
Tamburus foi excelente.

Sou grato a Deus pelos seus esforços 
pela causa do Senhor. Louvo ao nosso Deus 
por isso. Sei que para isso houve bastante 
sacrifício e dedicação. Muito obrigado líderes 
e repassem isso às suas equipes.

Entre os dias 16 e 20 de Junho tivemos 
nossa programação de Missões iniciando com 
um retiro com missionários, colegiado, 
candidatos a missões e sustentadores e 
passando à conferência propriamente dita. Foi 
um tempo em que destaco como dos 
melhores da nossa história como igreja em 
vários aspectos.

Sei que nenhum planejamento e 
atividade humana explicam e justi�cam tudo 
o que aconteceu, por essa razão sou muito 
grato a Deus por Sua bondade e misericórdia 
nos privilegiando com as intensas e 
agradáveis visitações nos aquecendo os 
corações com as mensagens, testemunhos, 
louvor, etc.

Destaco também minha alegria em ver o 
esforço empreendido por diversos ministérios 
para que isso fosse realidade. O capricho e 
precisão do trabalho de Infra-Estrutura 
conduzido pelo João Sachi, como por exemplo 
o cenário perfeito; a criatividade e preparo do 
pessoal de Ministério de Adoração e Artes 
conduzido pelo Marcelo Kalaur; todo o 

Adultos 

ANOTAÇÕES
O que você deve saber | Não acredite, teste antes! - 1Jo 4.1-6
Introdução

 Santa incredulidade - 1Jo 4.1

Para não sermos enganados precisamos considerar 
certos ensinos das Escrituras.

1ª Consideração: A realidade dos falsos mestres - 1Jo 4.1

Desde o início... - Gn 3.1-4

História de Judá - Jr 23.1,16,21,25-26

Alerta do Senhor Jesus e apóstolos - 2Co 11.13-14

Realidade dos nossos dias



ANOTAÇÕES
2ª Consideração: Aplicação do teste
Espírito revela e ilumina
1Jo 4.2; 1Jo 3.24; 2Pe 1.20-21; 1Co 1.16; 1Jo 2.27; Jo 1.26    

Con�ssão - 1Jo 4.2 
          • Jesus - Mc 1.24
          • Cristo - 1Jo 4.2; Mc 3.11
          • Procede de Deus

Divergência? - 1Jo 4.3

3ª Consideração: O antídoto para o engano   
Vocês venceram - 1Jo 4.4 

          • Ser de Deus
          • Maior é... 
          • Nós viemos de Deus   1Jo 4.5-6

Divergência? - 1Jo 4.3

Conclusão: Jo 16.14; 1Jo 4.1-6


