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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quarta-feira para 

você e todos os seus. Na vida espiritual, em razão do pouco conhecimento das 
Santas Escrituras, muitos têm sido enganados por falsas doutrinas repletas de 
bênçãos da saúde e da prosperidade, mas que nada têm a ver com o 
verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.  

  
É sobre isto que hoje compartilhamos uma reflexão da UMBET 

(www.umbet.org.br) para nossa reflexão. Segue adiante:  
  
"Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai 
os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos 
profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o 
Espírito [Santo] de Deus: todo espírito que confessa que 
Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o espírito que 
não confessa a Jesus não procede de Deus". I João 4.1-3a 
Vida (Almeida Revista e Atualizada).  
  

O MEDICAMENTO CORRETO!  
  
Você já ouviu a expressão que diz: "todo mundo, de médico e de 

louco, tem um pouco"? Talvez é por causa de pensamentos como esse que tem 
muita gente que não tem a menor preocupação em procurar um "médico de 
verdade" e, quando o fazem, já é tarde demais.  

  
Quantas pessoas você conhece que morreu de câncer por causa 

de descuido? As pessoas são tão confiantes (em qualquer coisa) que não 
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procuram "tirar a prova", e a maioria são cheias de si mesmas! No caso da 
saúde, por exemplo, confiam mais na receita que a avó ensinou, e quando não 
se consegue mais suportar, aí sim, corre naquele que poderia ter feito a 
diferença tempos atrás, o médico de verdade.  

  
Na vida espiritual muitos agem assim e vão engolindo qualquer 

coisa! O Apóstolo João dá uma advertência sobre os falsos mestres. Em mundo 
de confusões, facilmente as pessoas associam o sobrenatural a Deus. Eles 
querem apenas os sinais e as maravilhas, mas não querem conhecer o Senhor 
Deus!  

  
"Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os 

verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São 
estes os adoradores que o Pai procura" (João 4.23). Homens e mulheres 
que, incondicionalmente, creem que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador.  

  
No versículo, vemos que através deste "Nome" todo espírito 

enganador é desmascarado, faça a prova! Quero te desafiar a refletir sobre 
essa questão: Se Jesus Cristo não é o Senhor, como Ele pode ter poder sobre 
"todo" e "qualquer" espírito?  

  
Observe as atitudes das pessoas e verá quem é o verdadeiro 

senhor de suas vidas, onde muitas vezes, são bem diferentes daquilo que 
professam.  

  
“Confessar" a Jesus exige evidências, tanto em palavras quanto 

que em ações! Cuidado, não se deixe levar pelo engano, há poderes que 
podem te levar para o "buraco", é como um câncer. Porém há "um" Poder que 
pode mudar completamente a sua vida e transformar o seu coração. "Um" 
Poder que providência a "Paz que excede todo o entendimento". "Um" Poder 
que nunca te deixará só. Este Poder está é o Senhor Jesus Cristo! Avalie e veja 
se o que está diante de você realmente vem de Deus? Pense nisto. 


