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INTRODUÇÃO:
“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. Nisto conhecereis o Espírito de Deus: Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo
veio em carne é de Deus; 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 está no mundo.”
ESBOÇO:
1. Espírito de fortaleza: (2 Tm 1.7) “Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza,
e de amor, e de moderação.”
2. Espírito de estímulo: (Ex 35.21) “Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de
Moisés, e veio todo homem, a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito
voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao SENHOR para a obra da tenda da
congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas.”
3. Espírito excelente: (Dn 5.12) “Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e
entendimento, interpretando sonhos, e explicando enigmas, e solvendo dúvidas.”
4. Espírito estranho: (Nm 14.24) “Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e
perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança.”
5. Espíritos enganadores: (1 Tm 4.1) “Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos,
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.”
6. Espírito pessoal: (Ez 13.3) “Assim diz o Senhor JEOVÁ: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu
próprio espírito e coisas que não viram!”

CONCLUSÃO:
Tendo cuidado da inoculação, incubação e frutificação de qualquer espírito mal: “Sujeitai-vos, pois, a Deus,
resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.” (Tg 4.7); “Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra: a
prostituição, a impureza, o afeição desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria” (Cl 3.5);
“Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do
engano; E vos renoveis no espírito da vossa mente; E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado
em verdadeira justiça e santidade.” (Ef 4.22-24)

