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CONHECER, PERMANECER E FRUTIFICAR NA VERDADE 

SEMANA I – 10 A 16/06 
 

1 JO 2.18-21 (CONTINUAÇÃO) 

Uma das evidências da realidade da fé e da comunhão com Deus é a 
permanência na verdade e na comunhão com os irmãos. Quem não 
permanece prova que não é de Deus.  
 
vs. 18)  “Filhinhos, esta é a última hora e conforme ouvistes 
que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, 
por onde conhecemos que é a última hora.”  
 

• João fala aos filhinhos e não a jovens ou aos pais porque os 
filhinhos precisam neste tempo estarem alerta e terem 
discernimento, mas esta advertência serve para todos nós.  

• A última hora significa o período de intervalo entre a 1a e a 2a 
vinda de Cristo e também as características destes dias, um tempo 
de grande operação do engano e do erro.  

• Como alguém que espera a volta de Jesus deve se comportar neste 
mundo?  

 
vs.19) “Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, 
porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, 
mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são 
dos nossos.”  

• Eles não permaneceram na palavra e nem na comunhão da 
congregação e dos pequenos grupos.  

• O salvo persevera! Deus ao salvar uma pessoa dá a ela o poder 
para perseverar.  

• Este texto ensina que não devemos nos compadecer, orar e buscar 
os desviados?  

 
vs. 20) “Ora, vós tendes a unção da parte do Santo e todos 
tendes conhecimento.” 
 

• Unção aqui significa Chrisma = ungir com doutrina e iluminação. 
É a obra inicial do Espírito  

• Santo para que experimentemos a verdade que liberta e protege-
nos contra o engano.  

• Você tem aquele tino espiritual de saber quando alguém fala ou 
faz algo extra ou anti-bíblico? Quando algo está errado o que você 
faz? Deve ir às escrituras e orar.  

 
vs. 21) “Não vos escrevi porque não soubésseis a verdade, 
mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da 
verdade.” 
 
João está confirmando porque tanto eles como nós sabemos quando 
alguém fala de Deus ou de si mesmo. Você sabe, é para sua proteção e 
não para sair fofocando por aí! 
 
Vivendo o amor de Cristo 

O que podemos fazer para manter esta unção que nos protege  
do engano dos dias do fim? Orem uns pelos outros. 
 

CONHECER, PERMANECER E FRUTIFICAR NA VERDADE  

SEMANA II – 17 A 23/06 
 

1ª JOÃO 2.22-25 (CONTINUAÇÃO) 

vs. 22) “Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que 
Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o 
Pai e o Filho.” 

http://www.centraldobarreiro.com/


• A natureza da heresia é negar que Jesus é o Cristo e que o Jesus-
homem não é Deus e nem salvador. Quais seitas creem assim?  

• Um grande erro e engano sempre começa com pequenos desvios 
na fé.  

• Tomemos cuidado com as ideias humanas sobre Deus, as ideias 
extra bíblicas e as seitas heréticas representam e trabalham para o 
anticristo desde já.  

 
vs. 23) “Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai; 
aquele que confessa o Filho, tem também o Pai.” 
 

• É possível alguém negar o filho e afirmar que conhece o pai? 
Somente o filho revela o pai.  

• O anticristo será uma encarnação viva que vai parecer com Cristo 
mas não será Ele.  

• Existe outro meio de conhecer a Deus e ser salvo a não ser Jesus? 
(Leia Atos 4.12)  

 
vs. 24) “Portanto, o que desde o princípio ouvistes, 
permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o 
princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e 
no Pai.” 
 

• Erramos quando não conhecendo as escrituras e buscamos 
novidades doutrinárias.  

• Para ser salvo é preciso manter o foco na palavra e no filho até 
o fim da vida.  

• Ao olhar para sua jornada você continua vivendo a palavra, 
como no início, nas diversas áreas de sua vida? Sim/não, só 
para pensar! (Líder ninguém precisa falar, de uma pausa).  

 
vs. 25) “E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna.” 
 

• A alegria da salvação é algo fundamental para quem deseja 
permanecer salvo até o fim.  

• O resultado da lealdade ao Filho e ao Pai é experimentar a vida 
eterna desde já através de uma relação equilibrada entre a Palavra 
e o Espírito. 

1ª JOÃO 2.22-25 (ESSA LIÇÃO CONTINUA) 
 
Vivendo o amor de Cristo 

Como tem sido sua experiência com palavra e o Espírito Santo  
nesta semana? Eles são reais para você? Orem uns pelos outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO  
AGENDA SUJEITA ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. 

INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915 

SEMANA DO CLAMOR 
2019 

 
07 A 10 
JULHO 

 
 

DOM ÀS 10H, 17H E 19H 
SEGUNDA A QUARTA  

7H, 15H E 19H30 
TEMPLO 

CURSO DE CASAIS 
03, 17 E 30   

JUNHO 
 

SEGUNDA ÀS 19H30 
TEMPLO 

WORSHOP TEATRAL 
15 

JUNHO 

VAGAS LIMKITADAS  
ENTRADA FRANCA 

INFO: 31 99182-7009 

ENCONTRO DE 
MULHERES 

29 
JUNHO 

SÁBADO ÀS 17H 
TEMPLO 

PRA. ADRIANY GOMES 

ENCONTRO HOMENS 
EM FOCO 

01 
JULHO 

SEGUNDAÀS 19H30 
TEMPLO 

“O PROPÓSITO DE DEUS” 

CONGRESKIDS 
27 

JULHO 

SÁBADO ÀS 17H 
PR. CLÁUDIO SILVEIRA 

INFO: 31 3384-3915 

CANAL NO YOUTUBE 
MENSANGEM PR. 
DANIEL SAMPAIO 

VÍDEO TODA SEMANA 
ASSISTA: 

CENTRAL DO BARREIRO 

Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros do seu 
GCEM e pela Igreja Família todos os dias. 

 


