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5. A Certeza Obtida pela Permanência na Verdade 
 

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. 19 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. 
20 Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. 21 Não 

lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque 
nenhuma mentira procede da verdade. 22 Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que 
Jesus é o Cristo? Este é o anticristo: aquele que nega o Pai e o Filho. 23 Todo o que nega o 

Filho também não tem o Pai; quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. 24 
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. 25 E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. 26 Escrevo-lhes estas 

coisas a respeito daqueles que os querem enganar. 27 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 

 1João 2.18-27 

 
A. Reconhecendo nossa Época: A Última hora 

 1Jo.2.18: _____________________________________________________________________________ 

 2Tm.3.1: _____________________________________________________________________________ 

 
Decadência Moral 

 2Tm.2.2-4: ___________________________________________________________________________ 

 2Tm.2.5: _____________________________________________________________________________ 

 
Decadência Espiritual 

 2Pe.3.3: _____________________________________________________________________________ 

 2Pe.3.4: _____________________________________________________________________________ 

 
Ascensão de Falsos Mestres 

 2Tm.4.3: _____________________________________________________________________________ 

 2Tm.4.4: _____________________________________________________________________________ 

 1Tm.4.1: _____________________________________________________________________________ 

 1Tm.4.2: _____________________________________________________________________________ 

 1Jo.2.18: _____________________________________________________________________________ 
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B. Reconhecendo Falsos Mestres: Três características importantes 
 

Falsos mestres eventualmente saem da Igreja 

 1Jo.2.19: _____________________________________________________________________________ 

 At.20.29: _____________________________________________________________________________ 

 At.20.30: _____________________________________________________________________________ 

 1Jo.2.19: _____________________________________________________________________________ 

Falsos mestres sempre distorcem a Pessoa de Cristo 

 1Jo.2.22: _____________________________________________________________________________ 

o Cristo: ______________________________________________________________________ 

o Cristo,j: __________________________________________________________________ 

o x;yvim: ____________________________________________________________________ 
o Jo.1.41: _____________________________________________________________________ 

 

Falsos mestres sempre querem enganar 

 1Jo.2.26: _____________________________________________________________________________ 

 Mt.24.5: ______________________________________________________________________________ 

 Mt.24.11: _____________________________________________________________________________ 

 2Tm.3.13: ____________________________________________________________________________ 

 

C. Reagindo a falsos ensinos: Três posturas esperadas 
 

Perseverança é a marca registrada do salvo. 
Gary Vanderet 

Crescer no conhecimento da verdade 

 1Jo.2.20: _____________________________________________________________________________ 

 1Jo.2.21: _____________________________________________________________________________ 
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Permanecer na verdade 

 1Jo.2.24: _____________________________________________________________________________ 

 1Jo.2.25: _____________________________________________________________________________ 

 

Ser ensinado pelo Espírito de Deus 

 1Jo.2.20: _____________________________________________________________________________ 

 1Jo.2.27: _____________________________________________________________________________ 

 Jo.16.13: _____________________________________________________________________________ 

 Lc.12.11-12: __________________________________________________________________________ 

 Jo.14.26: _____________________________________________________________________________ 
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6. A Certeza Obtida pela Expectativa Escatológica 
 

Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e 
não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. 29 Se vocês sabem que ele é justo, 

saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 Vejam como é grande 
o amor que o Pai nos concedeu: sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos! Por 
isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 2 Amados, agora somos filhos de 
Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se 

manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 3 Todo aquele que nele 
tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro 

 1João 2.28-3.3 

 

Introdução  

 1Jo 2.28: __________________________________________________________________________ 

 Jo 15.6: ___________________________________________________________________________ 

   

A.  O encontro com Cristo 

Quando ele se manifestar 

 1Jo. 2.28:____________________________________________________________________________ 

 1Jo. 3.2: _____________________________________________________________________________ 

 Jo. 21.1: _____________________________________________________________________________ 

 Jo. 21.14: ____________________________________________________________________________ 

  

B.  Como nos apresentaremos no encontro com Cristo 

Confiança 

 1Jo. 3.21:_____________________________________________________________________________ 

 1Jo. 4.17: ____________________________________________________________________________ 

 1Jo. 5.14: ____________________________________________________________________________ 

 Jo. 4.7: ______________________________________________________________________________ 

Prática da Justiça 

 1Jo. 2.29:_____________________________________________________________________________ 
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Nascidos de Deus 

 1Jo. 2.29:_____________________________________________________________________________ 

 Jo. 1.12:______________________________________________________________________________ 

Vergonha 

 1Jo. 2.28:_____________________________________________________________________________ 

 1Tm. 2.15:____________________________________________________________________________ 

 Rm. 6.21: ____________________________________________________________________________ 

 Mc. 8.38: _____________________________________________________________________________ 

 Ap 3.17-20:___________________________________________________________________________ 

  

C.  O resultado da expectativa do encontro 

O amor de Deus 

 1Jo. 3.1:______________________________________________________________________________ 

 1Jo. 3.2: _____________________________________________________________________________ 

A esperança 

 1Jo. 3.3:______________________________________________________________________________ 

 Tt. 2.15: ______________________________________________________________________________ 

Purificação 

 1Jo. 3.3:______________________________________________________________________________ 

 Mt. 5.8:_______________________________________________________________________________ 

 Hb. 12.14:____________________________________________________________________________ 

 1Jo. 3.2: _____________________________________________________________________________ 

 

 


