
LIÇÃO 7

ENFRENTANDO 

O INIMIGO

1Jo  2:18-29



Mostrar a atuação do anticristo em
nossos dias, e nosso posicionamento
contra suas doutrinas, pela Palavra de
Deus.

Versículo-Chave

Alvo da Lição

“Ora o Espírito afirma expressamente
que, nos últimos tempos alguns
apostatarão sua fé, por obedecerem a
espíritos enganadores e a ensinos de
demônios.”(1Timóteo 4.1)

QUEM É O ANTICRISTO?



ANTICRISTO

01 02 03
COMO  

RECONHECER

COMO 

ENFRENTAR

COMO SE MANTER 

NO CAMINHO 

CERTO
(1Jo 2: 18-19) (1Jo 2: 20-23)

(1Jo 2:24-29)



Como reconhecer o anticristo

➢ O anticristo se faz conhecer pelas sua ações e pela sua doutrina. Vejam o 
que diz em  ( 2Ts 2:7-8)

Como enfrentar o anticristo

➢Com a unção e o poder do Espírito Santo  (1Jo 2:20)
➢Com o conhecimento da verdade  (1Jo 2:20-23)

Como se manter no caminho certo

➢Deixando que a verdade divina permaneça em nós  (1Jo 2:24-25)
➢Deixando que a unção divina nos ensine  (1Jo 2:226-27)
➢Deixando que a nossa vida seja enraizada em Cristo  (1Jo 2: 28-29)



CONCLUSÃO
O termo anticristo já existe desde o tempo dos apóstolos, quando

as igrejas foram bombardeadas pelo gnosticismo, grupo de falsos

mestres que pregavam doutrinas contrárias aos ensinamentos de

Jesus. O tema da lição de hoje nos revela que a ação do anticristo, é

um dos sinais de que a volta de Jesus está próxima. De acordo com

João (1Jo 4.3), o espírito dele já está atuando no mundo. Precisamos

orar e vigiar, pois mais do que nunca necessitamos do poder divino,

para que possamos vencer as forças do mal, as influências

mundanas e as obras da carne.



APLICAÇÃO

❑ Tenho crescido no conhecimento da Palavra de Deus, estudando-a a cada dia? 

❑Minha vida de comunhão com Cristo é real?

❑ Amo aqueles que foram levados pelas falsas doutrinas, e intercedo por eles?

RESPONDA OS SEGUINTES QUESTIONAMENTOS:

1. Qual deve ser o posicionamento do crente, em relação às falsas doutrinas e aos 

falsos mestres?

2. Qual deve ser a atitude do crente, em relação aos que foram levados pelas falsas 

doutrinas?

3. Qual deve ser a atitude do crente para não ser levado pelas doutrinas? 

REFLITA SOBRE O QUE LHE FOI PERGUNTADO:


