Roberto N. Amorim

Esboço - Manhã

DE VOLTA A ESSÊNCIA
DIFERENCIANDO A VERDADE DO ERRO
1 Jo 4.1-6
4.1
Amados, não deis crédito a qualquer
espírito; antes, provai os espíritos se procedem
de Deus, porque muitos falsos profetas têm
saído pelo mundo fora. 4.2 Nisto reconheceis o
Espírito de Deus: todo espírito que confessa que
Jesus Cristo veio em carne é de Deus; 4.3 e todo
espírito que não confessa a Jesus não procede de
Deus; pelo contrário, este é o espírito do
anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que
vem e, presentemente, já está no mundo. 4.4
Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os
falsos profetas, porque maior é aquele que está
em vós do que aquele que está no mundo. 4.5
Eles procedem do mundo; por essa razão, falam
da parte do mundo, e o mundo os ouve.4.6 Nós
somos de Deus; aquele que conhece a Deus nos
ouve; aquele que não é da parte de Deus não nos
ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade
e o espírito do erro.

c. O CONTEÚDO do erro
“e todo espírito que não confessa a
Jesus não procede de Deus;”

d. A

POSTURA em relação ao erro

“...não deis crédito a qualquer
espírito...”...“....provai os espíritos se
procedem de Deus...”

2. CONHECENDO A VERDADE
a. A ORIGEM da verdade
4.2 Nisto reconheceis o Espírito de
Deus: todo espírito que confessa que
Jesus Cristo veio em carne é de Deus;

b. O CONTEÚDO da verdade

1. CONHECENDO O ERRO
a. O

2 – “...todo espírito que confessa que
Jesus veio em carne é de Deus...”

MENTOR do erro

“Aquele...que está no mundo”...“espírito
do anticristo”...“Tendes ouvido que
vem...”... “Já está no mundo”

b. O PROPAGADOR_do erro
“falsos profetas”

c. Os

RESULTADOS_da verdade

4 - Filhinhos, vós sois de Deus e
tendes vencido os falsos profetas,
porque maior é aquele que está em
vós do que aquele que está no
mundo.
6 - Nós somos de Deus; aquele que
conhece a Deus nos ouve;
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