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Hoje estaremos falando sobre os falsos profetas, do verdadeiro profeta e o que é o Espírito de DEUS e
o espírito do erro. Vamos falar acerca dos dons do ESPÍRITO SANTO e a respeito da manifestação do espírito
do erro e como discernimos estas coisas. Vamos iniciar com a leitura de 1 João:1-6 para então iniciarmos as
considerações da palavra de DEUS:
1 JOÃO 4:1-6
1. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos
falsos profetas se têm levantado no mundo.
2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus: Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne
é de Deus;
3. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus; mas este é o
espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo.
4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido; porque maior é o que está em vós do que o que está
no mundo.
5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve.
6. Nós somos de Deus; aquele que conhece a Deus ouve-nos; aquele que não é de Deus não nos ouve.
Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro.
Amados irmãos, vamos falar para aqueles que nos acompanham, tantos os mais novos como os que
a mais tempo nos acompanham, a respeito desta manifestação que hoje de forma muito evidente (de forma
muito propagada), encontramos nos ditos movimentos neopentecostais e movimentos pentecostais. Nós
temos que prova-los. Embora muitos profetas não gostam de serem provados, fazem suas “profetadas” e não
gostam de serem provados. Mas, a palavra de DEUS diz que nós temos que “provar os profetas”, provar o
espírito dos profetas, para ver se eles “são de DEUS ou se são falsos profetas”.
Muitas pessoas se sentem, de certa forma, constrangidas quando frequentam algum movimento
pentecostal e ali recebe uma “profetada”. Às vezes essa “profetada” parte de alguém mais antigo, que tem
mais tempo de casa ou até mesmo o fundador daquela religião, daquele templo. Desta maneira, aquela pessoa
se sente constrangida porque ela não pode nem sequer duvidar, não pode de forma nenhuma testar se aquele
profeta é de DEUS ou não. Fica ali aquele ambiente constrangedor, pois, normalmente tem aqueles profetas
que fazem “profetadas” (que têm muitos seguidores que o apoiam), e já ficam olhando para aquela pessoa
que recebeu a “profetada”. Muitas vezes essa pessoa que sofre uma “profetada” fica estilizada, acaba sendo
de alguma forma constrangida pelos demais que ouviram a” profetada”. Isso cria um ambiente muito tenso,
dependendo do conteúdo das “profetadas”, que são comuns nos meios pentecostais, no meio de igrejas que
advogam o que se chama de movimento pentecostal.
Bom, a norma que devemos seguir, a autoridade maior que nós devemos referenciar e pautar é a
palavra de DEUS. A palavra de DEUS está acima de qualquer profeta e de qualquer profecia expedida por
esses profetas. O apóstolo João que foi um apóstolo comissionado pelo próprio SENHOR JESUS CRISTO,
ele diz que “nós não devemos crer em todo o espírito, mas provar se os espíritos são de DEUS, porque
já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo”. Então, o normal não é você crer em todas as
profecias que saem desses profetas. O normal é você não crer, é você duvidar e ir testar esse profeta. É isso
que o apóstolo João está falando. É para você ver se aquilo que está sendo profetizado, se aquele profeta
que está trazendo a profecia, se ele condiz com a verdade, condiz com a palavra de DEUS.
“Ah! Mas o profeta profetizou aqui na nossa igreja e o que ele profetizou, cumpriu!”. Será que isso
é suficiente? um profeta profetizar e cumprir o que ele profetizou? Mesmo assim não é suficiente ainda.
Você pode estar até meio pasmo do que estou falando, você pode até dizer: “mesmo ele profetizando e
cumprindo não é ainda suficiente para aceitá-lo como um verdadeiro profeta?”. Sim irmão. Mesmo o
profeta profetizando e cumprindo a sua profecia, ainda assim não é suficiente, tem mais algo a ser provado.
Vamos ver em Deuteronômio 13 o que a palavra do DEUS ETERNO nos fala a respeito do profeta
que profetiza alguma coisa e essa coisa que ele profetizou, esse prodígio que ele dá, realmente se cumpre.
Mas há algo que a pessoa deve estar atenta sobre este profeta, para provar se ele é verdadeiro ou não. Vamos
então à Deuteronômio 13:1-5, veja o que diz a palavra de DEUS a respeito dos profetas:
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DEUTERONÔMIO 13:1-5
1. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio,
2. E suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: Vamos após outros deuses, que
não conheceste, e sirvamo-los;
3. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos; porquanto o Senhor vosso Deus
vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, e com toda a vossa
alma.
4. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua
voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis.
5. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus,
que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que
te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele: assim tirarás o mal do meio de ti.
Percebe irmão o que está dizendo aqui? O profeta dá o sinal e o sinal se cumpre. Mas, isso é suficiente
para aceita-lo como verdadeiro profeta? De modo algum, porque diz bem claramente que esse profeta foi
colocado para testar o povo de DEUS, para saber se estão andando de acordo com os SEUS mandamentos.
E o que há nesse profeta que ainda o torna um falso profeta? O que ele fez que mesmo falando um sinal e
um prodígio se cumpriu? fez alguma coisa que o tornou falso profeta, o que ele falou ao povo? Esse profeta
disse ao povo que “seguissem após outros deuses”, seguissem deuses estranhos, apartando assim o povo
do verdadeiro ensino da palavra de DEUS e apartando o povo do verdadeiro DEUS. Desta forma, esse
profeta deve ser aceito como um verdadeiro profeta? Não, ele não deve ser aceito como um verdadeiro
profeta.
Você está vendo irmão, um profeta que deu um sinal (esse sinal que ele deu), o prodígio que ele fez
se cumpriu, mas ele ensinou um caminho diferente dos caminhos de DEUS. Ele ensinou a rebeldia contra
os mandamentos de DEUS e estava ensinando o povo a se apartar do verdadeiro DEUS. Ele é então aqui
classificado como um “falso profeta” e DEUS permitiu que ele se levanta-se e fizesse esse prodígio para
provar os verdadeiros adoradores, para ver se estão realmente atentos à palavra de DEUS ou qualquer rumor
ou profeta que lhes aparecem se desviam, desviando o seu coração de obedecer a DEUS. Esse falso profeta
de Deuteronômio 13 profetiza. O que ele profetiza se cumpre, mas ele ensina contra os mandamentos de
DEUS, ensina contra a palavra de DEUS e ensina a se apartar do único e verdadeiro DEUS. Então, esse
profeta é um “falso profeta”.
Mediante essas coisas que acabamos de mostrar da palavra de DEUS e mais as coisas que vamos
mostrar pela palavra de DEUS, vamos fazer aqui um discernimento a respeito do “espírito da verdade e do
espírito do erro”. Esperamos oxalá que o SENHOR abra o entendimento de todos os ouvintes e todos
aqueles que acompanham para discernir e saber fazer a separação entre a verdade e a mentira, entre o
verdadeiro e o falso.
O apóstolo João fala algo também sobre os mandamentos de DEUS, que alguém que prega contra os
mandamentos de DEUS, nós não devemos aceitar essa pessoa pois é mentiroso. Olha o que diz a primeira
epístola de João, Capítulo 2, versículo 3 até o versículo 8. Vamos ler com muita atenção porque o apóstolo
João disse que “nós somos de DEUS” e quem ouve o apóstolo João é de DEUS, mas quem rejeita os ensinos
do apóstolo João, esse não é de DEUS:
1 JOÃO 2:3-8
3. E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os seus mandamentos.
4. Aquele que diz: Eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a
verdade.
5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado;
nisto conhecemos que estamos nele.
6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.
7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio
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tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes.
8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós; porque vão
passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina.
Aquele que diz que conhece a DEUS, aquele que diz que é servo de DEUS, deve andar como JESUS
andou. “JESUS guardou os mandamentos do PAI”, guardou e ensinou a guardar os mandamentos do PAI.
No Evangelho de João 15:10, JESUS diz claramente que “guardou os mandamentos de seu PAI”.
João volta a falar na sua epístola que “não são mandamentos novos, mas são aqueles desde o
princípio”, desde do Sinai, desde o Éden. São aqueles mesmos mandamentos que agora através do
ESPÍRITO SANTO estão “escritos nas tábuas de carne de nossos corações”. Antes eles estavam escritos
nas tábuas de pedra, agora estão escritas pela tinta do ESPÍRITO do DEUS vivo nas “tábuas de carne de
nossos corações”. É esses os mandamentos que mostram que se nós observarmos e guardarmos é porque
somos de DEUS; e se nós não guardarmos, somos mentirosos e a palavra de DEUS não está em nós.
Vamos ver o que JESUS disse a respeito dos mandamentos de seu PAI:
JOÃO 15:10
10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo modo que eu tenho
guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor.
Verdadeiramente JESUS tem “guardado os mandamentos do PAI CELESTIAL”? Sim,
exatamente porque JESUS veio cumprir os mandamentos e fazer a vontade do PAI. Ele veio abolir as leis?
Ao contrário, JESUS veio cumprir os mandamentos; “não cuideis que vim destruir a lei, mas vim
cumprir, nenhum i nem um til se omitirá sem que tudo passe, passará o céu e a terra, mas não se
passará nenhum i ou til da lei.”.
Essa história que se prega “anomia”, (palavra grega que significa anulação da lei) é uma história de
rebeldia contra a palavra de DEUS. É nesse meio que estão a maioria dos profetas desses dias, nesse meio
que prega a nulidade, a abolição da lei de DEUS. O apóstolo Tiago diz se alguém anular um dos
mandamentos da lei de DEUS ou tropeçar em algum deles, o que acontece com essa pessoa? Se torna
culpado de todos.
Além das dez leis de DEUS, temos leis de cunho sanitária, de saúde, de santificação, pois somos
templo do ESPÍRITO SANTO, e temos leis de cunho moral ligadas à questões de bestialidade, sexualismo
e coisas que a palavra de DEUS nos ensina como sendo coisas abomináveis para DEUS.
Os dez mandamentos mostram toda a vontade de DEUS, a vontade moral do povo de DEUS. Não
estamos aqui pregando doutrina nossa. Alguém pode até discordar, mas nós não estamos falando nada de
nós aqui: estamos falando da palavra de DEUS. Você querido irmão, que é uma pessoa sincera que ama a
verdade, pode pegar a Bíblia e conferir o que estamos citando. Não estamos falando de nós, não estamos
procurando nossa própria glória, não estamos cobrando dízimo de ninguém, não estamos pedindo nada para
ninguém, pelo contrário, estamos expedindo o conhecimento da palavra de DEUS, ensinado para nossos
irmãos como se faz para discernir o espírito do erro, do espírito da verdade.
Nós temos a obrigação de “provar os profetas”. Se aparece alguma pessoa dizendo que é cheia do
ESPÍRITO SANTO; se aparece uma pessoa dizendo que tem os dons do ESPÍRITO SANTO, não somente
eu, mas, você meu irmão, tem a obrigação de como crente que ama a salvação, você tem a obrigação de
testar aquele espírito para ver se ele é realmente procedente de DEUS ou não. Ainda que aquela pessoa ao
fazer um prodígio ou preconizar alguma coisa que aconteça, isso ainda, quero repetir aos nossos irmãos,
isso ainda NÃO É PROVA QUE AQUELA PESSOA É UM VERDADEIRO PROFETA. Falta mais uma
coisa: você tem que ver a doutrina que aquela pessoa ensina. Se os frutos e a doutrina que ela ensina estão
de acordo com a palavra de DEUS ou se pregam rebeldia, anomia, contra os mandamentos de DEUS. Veja
como é importante o assunto que estamos falando, você percebe a importância do que estamos falando ?
Então, hoje vemos multidões se delirando com o surgimento de falsos profetas, falsos apóstolos,
falsos obreiros da justiça que tem aparência de piedade, tem uma aparência de que é santo, tem uma
aparência de que realmente é de DEUS, mas o seu discurso, a sua prática nega a eficácia da piedade. O
apóstolo Paulo diz; “destes, afasta-te.”. Porque se você seguir um falso profeta, você também será
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penalizado da mesma sorte, da mesma sentença da qual a palavra de DEUS dá a um falso profeta. É muito
importante analisar a doutrina, se aquele profeta prega de acordo com a palavra de DEUS.
Existe um livro histórico que saiu por volta do ano 100 da era cristã chamado Didaquê 1. Este livro
é um pequeno manual de ensino da doutrina para os primeiros primitivos cristãos. Na Didaquê diz como
deveria se identificar um verdadeiro de um falso profeta, e também ensina muito sobre os dois caminhos. A
palavra de DEUS ensina sobre os dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. DEUS fala que
colocou diante do nós dois caminhos, e ELE está desejando que nós venhamos a escolher qual caminho?
Que nós façamos a escolha do caminho do bem.
DEUS vai nos proibir de escolher o caminho do mal? ELE nos dá livre arbítrio. Percebe irmão, diante
de você está o erro e está a verdade. Agora, existe uma diferença entre o caminho da verdade e o caminho
do erro, em questão de quantidade e em questão de qualidade. Qual é essa diferença que existe entre o
caminho da verdade que leva à salvação e o caminho que leva à perdição? Na quantidade são poucos que
acertam pelo caminho estreito, pelo caminho da salvação. O caminho da salvação em relação ao caminho
da mentira é um caminho estreito, é um caminho difícil e são poucos que acertam e buscam esse caminho.
Já o caminho da perdição é espaçoso, um caminho largo de forma a atrair pessoas de todos os lados.
O caminho da perdição é um caminho largo, entra de enxurrada, entra de balde pois é um caminho espaçoso
que promete um monte de coisas: conforto, desejos da carne, desejos temporais.
Então, as pessoas se iludem mais fácil por esse caminho, mas esse caminho leva à salvação? Não,
não leva, pois só existe um caminho que leva para a salvação. Esse caminho é estreito, está em JESUS
CRISTO, foi aberto pelo SENHOR JESUS CRISTO e JESUS deu exemplo, guardou os mandamentos de
seu PAI. Se JESUS guardou os mandamentos do PAI, nós como seguidores de JESUS devemos fazer o quê?
Temos que fazer o mesmo. Se o Filho de DEUS guardou as palavras do PAI e os mandamentos do PAI,
você irmão se quer ser verdadeiramente Filho de DEUS, quer ser servo de DEUS, você tem que guardar os
mandamentos de DEUS.
Um profeta que sai profetizando, fazendo curas, fazendo prodígios, mas não fala segundo a lei de
DEUS, não fala segundo os profetas da Bíblia, este profeta irá ter sucesso diante de DEUS? Não vai ter
sucesso diante de DEUS.
No livro de Isaías 8, nós encontramos a seguinte palavra:
ISAÍAS 8:19-20
19. Quando, pois, vos disserem: Consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam
e murmuram: Porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos
mortos?
20. À lei e ao testemunho! Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles.
Olha só, “a lei e o testemunho”: a lei de DEUS que indica o que é pecado (o que é verdade e o que
é mentira) e o testemunho dos profetas que indica o que é a vontade de DEUS e toda a doutrina. Se uma
pessoa não falar segundo esta palavra, ela não vai ver o amanhecer, ela não vai ver o alvorecer.
Bom, meus queridos, diante de tudo isso que já falamos e na próxima parte estaremos dando
sequência, você pode começar a tirar algumas lições e entendimentos. Primeiro, nós temos como servos de
DEUS, a obrigação, o dever – ensinado pela palavra de DEUS – de testar os profetas que surgem: os profetas,
os apóstolos, os obreiros, os pastores, qualquer um que surja pregando o Evangelho, nós temos a obrigação
de testar o espírito destas pessoas. E mesmo que prodígios sejam feitos, profecias sejam cumpridas da parte
desses profetas, mas se eles não estiverem ensinando de acordo com os mandamentos de DEUS e de acordo
com as doutrinas dos apóstolos e dos profetas, esse profeta é falso e deve ser rejeitado, não devemos dar
ouvidos a esse profeta.
Mas, será que é isso que acontece nos dias de hoje? Aparece hoje um apóstolo pregando, fazendo
milagres, as pessoas olham e fazem uma análise crítica bem minuciosa da doutrina dessa pessoa para depois
se decidirem ou irão seguindo aos montes? Hoje nós observamos que as pessoas, de forma tendenciosa,
estão seguindo e dando crédito às palavras desses chamados profetas. As multidões seguem após as curas,
1
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teológico.
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após os prodígios, após a prosperidade, e ai de quem ousar dizer que não é verdadeiro. Ficam bravos e alguns
se possível, partem até para a ignorância, perdem o controle se você questionar biblicamente a doutrina
desses profetas.
Outros profetas que surgiram no século XIX, escreveram verdadeiras enciclopédias que são
consideradas inspiradas ao mesmo pé da Bíblia. São chamados de “espíritos de profecia” ou “a boca de
DEUS” ou “profeta e sacerdote de DEUS”. Eles recebem vários títulos, cada profeta desses seguimentos
que surgiram no século XIX. Muitos não aceitam ser questionados biblicamente, sobre muitas profecias
falsas desses profetas ou ensinos errôneos, que negam a verdade da Bíblia. Milhões de pessoas pelo mundo
afora seguem esses profetas, aceitam seus escritos como se fossem a própria Bíblia.
Um desses profetas é conhecido como o “anjo da última era”. Esse profeta se proclama sendo o
próprio Elias que havia de vir. Os seus seguidores inclusive, profetizam uma ressurreição dele nos últimos
dias para preparar a igreja para encontrar com JESUS no rapto secreto. Esse profeta deixou muitos escritos
e é aceito de forma cega, de forma fanática, sem qualquer questionamento. E por quê? Porque esses profetas
não vêm pregando somente mentiras. Você acha que um falso profeta só prega mentiras? Não, por ele ser
um falso profeta, além da mentira, ele prega algo mais, algo bem chamativo para atrair as pessoas, cativandoas. De alguma forma, esses profetas misturam verdades com mentiras.
Os falsos profetas, aqueles mais perigosos, são aqueles que pregam uma ou outra verdade. Verdades
que o mundo (às vezes), não está pregando, somente os servos sinceros de DEUS estão pregando. E eles
pegam uma dessas verdades, dá ênfase a essa verdade e é ela ou por meio dessa verdade que eles atraem os
seguidores. “Nossa! O que esse profeta está pregando é verdade mesmo!”. Essa é a característica de um
falso profeta: pregar algo com muita ênfase, evidenciando aquilo que eles chamam de verdade e atraindo as
pessoas. Quase sempre um falso profeta traz uma verdade, pega uma verdade da Bíblia e dá ênfase a essa
verdade bíblica. As pessoas passam a crer que aquele profeta é verdadeiro por causa daquela verdade que
ele ensina. Ele não ensina toda a verdade, ele ensina uma verdade ou algumas verdades. Quanto mais
verdades ele ensina com mentiras incluídas, mais perigoso e mais falso ele é e mais cautela você tem que
ter. Mais você tem que amar a DEUS de todo o seu coração, para saber discernir onde esse falso profeta está
tropeçando, porque o verdadeiro profeta ensina toda a verdade.
Vamos ver novamente que o apóstolo João nos dá o entendimento sobre isso:
1 JOÃO 2:18-23
18. Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm
feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora.
19. Saíram de nós, mas não eram de nós; porque, se fossem de nós, ficariam conosco; mas isto é para
que se manifestasse que não são todos de nós.
20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas.
21. Não vos escrevi porque não soubésseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma
mentira vem da verdade.
22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que
nega o Pai e o Filho.
23. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai; mas aquele que confessa o Filho, tem
também o Pai.
O espírito do anticristo nega que JESUS é o MESSIAS. Às vezes essa forma de negar, se o irmão
está pensando que é de forma literal assim: “Eu creio que JESUS é o MESSIAS”. Não é assim, não é frontal.
É de forma encoberta, é nas entrelinhas. Existem formas de você negar que JESUS é o CRISTO nas
entrelinhas, quer dizer, você ensina alguma coisa que a conclusão daquilo que você ensina nega ao CRISTO.
O anticristo tem uma doutrina que “parece” a verdade, por isso João fala: “Não vos escrevi porque
não soubésseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade.”. Esta
história de que é verdadeiro porque pregou algumas verdades, mas, se tem algumas mentiras misturadas,
não é prova de que ele está pregando a verdade, porque a verdade é completa. O caminho da salvação tem
que ser o compêndio de doutrinas verdadeiras da Bíblia completa, todo o Evangelho.
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Por isso que Paulo diz que se alguém pregar outro Evangelho que não conforma com as palavras de
JESUS CRISTO, “seja anátema”. Paulo ainda diz que se ele mesmo pregasse outro Evangelho, que não é
conforme a palavra de DEUS, seja anátema.
O irmão percebe aqui, nós temos a obrigação de fazer um exame daqueles que se apresentam como
profetas, como pastores, como obreiros, como apóstolos, ainda que se faça prodígios, ainda que se faça
maravilhas, ainda que se profetize coisas que irão se cumprir. Mas se não ensinar de acordo com os
mandamentos de DEUS e não ensinar de acordo com as palavras dos profetas da Bíblia e dos apóst olos do
SENHOR JESUS, essa pessoa é um “falso profeta”. Deve ser rejeitado, você não deve ter temor dele, nem
aceitar os seus ensinos e nem ter comunhão com este falso profeta.
Meu irmão, a coisa é muito mais profunda, a doutrina é muito mais profunda, importante e cuidadosa
do que você pensou. As pessoas vão seguindo o Evangelho de qualquer jeito, alguns até “empurram com a
barriga” sua vida cristã, não sabem o perigo que é nós fazermos a obra de DEUS relaxadamente. Existe uma
palavra do profeta que diz: “maldito é o que fizer minha obra relaxadamente”, desprovido de cuidado,
de seriedade. A obra de DEUS deve ser feita com seriedade, devemos fazer a obra de DEUS com
honestidade, com sincero desejo e temor do SENHOR e praticarmos de acordo com a palavra de DEUS,
estarmos sujeitos à doutrina e aos ensinos da palavra de DEUS.
Nós estaremos falando na próxima parte a respeito dos dons espirituais, da regulamentação dos dons
espirituais, da ordem do culto, sobre a questão de falar línguas, profetizar conforme a Bíblia ensina no Novo
Testamento. E discernindo também o que vemos hoje como movimentos pentecostais e neopentecostais que
fazem muito barulho, mas não vemos ensinamentos de acordo com a palavra de DEUS em tudo o que se
faz. Muitas falsas doutrinas então sendo pregadas, muitos engodos, muitos enganos, as pessoas
desavisadamente estão caindo, sofrendo grandes decepções, grandes ruinas e outras iludidas porque acham
que a prosperidade material seja um sinal de que DEUS está com elas. Nem sempre meus irmãos , nem
sempre a prosperidade material é um sinal de que DEUS está contigo. Houveram sim profetas que foram
ricos, reis que foram ricos, sim houveram; mas não é um sinal que prova que você é de DEUS. O que prova
que uma pessoa é de DEUS não é a prosperidade. A prosperidade pode ser uma consequência de uma vida
de obediência. Sim pode ser, mas não é a prova de que a pessoa está com DEUS. A prova de que uma pessoa
está com DEUS é guardar a palavra de DEUS, é praticar a obediência aos mandamentos de DEUS e estar
na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Vamos agora nos despedir dizendo aos caríssimos irmãos: Paz seja
convosco!

Site: http://igrejadedeus.biz/ Contato: flavioschmidt2018@gmail.com
Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse:
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos
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