
LIÇÃO 8 – ABC 2

JULGAMENTO ESPIRITUAL
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1 Julgamento Espiritual
Toda atividade espiritual na Igreja deve ser julgada para determinar se ela se origina de Deus,do homem ou de Satanás.
As escrituras nos exortam a:
1 Prove todas as coias

(1 Tessalonicenses 5:21) Prove todas as coisas; segure firme o que é bom.
2 Teste os espírito

(1João 4:1) Amado, não acredite em todos os espíritos, mas teste os espíritos, paraver se são de Deus; porque muitos falsos profetas foram para o mundo.
3 Examine os frutos dos profetas

(Mateus 7:20) Portanto, por seus frutos você os conhecerá.
Os 6 critérios a seguir confirmam que a atividade é devida ao Espírito Santo.
Mnemônico “SPIRIT”. Lembramos que os mnemônicos tem base na língua inglesa.
ALGUNS PONTOS PARA JULGAR ATIVIDADE SOBRENATURAL NA IGREJA:
S – BASE NAS ESCRITURASP – PODER DE TESTEMUNHARI – INSPIRAÇÃOR – ARREPENDIMENTOI – UNÇÃO INTERNAT – TESTIFICA JESUS
Amplificação
1.1 S – Base nas escrituras
A atividade deve ter uma base nas escrituras.
O Espírito Santo não contradiz a Palavra de Deus. O Espírito Santo conduz o cristão a toda averdade.

(João 16:13) "Porém, quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele os guiará em todaa verdade; …"
(João 17:17b) "... Sua palavra é a verdade."

A experiência não substitui a PALAVRA DE DEUS. Observe que Paulo não justificou apregação da ressurreição por sua experiência na estrada de Damasco. Ele pregou aressurreição "de acordo com as escrituras" (1 Co 15: 3).
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1.2 P – Poder de testemunhar
A atividade deve incentivar a pessoa a ser uma testemunha do evangelho.

(Atos 1:8) "Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós; e sereisminhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins daterra."
Aquele tocado pelo Espírito Santo, terá ousadia para proclamar o evangelho. Um dossímbolos do Espírito Santo é vinho. O excesso de vinho resulta em embriaguez e ousadia.
Quando alguém está cheio do Espírito Santo, as consequências são semelhantes, a saber:
1.2.1 Embriaguez

(Atos 2:13-15) Outros, zombando, disseram: “Eles estão cheios de vinho novo”.Pedro, porém, levantando-se com os onze, ergueu a voz e disse-lhes: “Homens daJudéia e todos os que habitam em Jerusalém, que isto seja conhecido por vós, eescutai as minhas palavras. “ Porque estes não estão bêbados, como você supõe, jáque é apenas a terceira hora do dia. "
1.2.2 Ousadia

(Atos 4:13) Agora, quando eles viram a ousadia de Pedro e João, e perceberam queeles eram homens sem educação e sem treinamento, eles se maravilharam. E elesperceberam que haviam estado com Jesus.
1.3 I – Inspiração
Se a atividade for devida ao Espírito Santo, haverá um zelo maior nas seguintes áreas:
1. Oração2. Palavra de Deus3. Elogio4. Evangelizar5. Companheirismo6. Temor de Deus7. Para dar8. Para unir
VEJA A VITALIZAÇÃO DA IGREJA SOB O MNEMÔNICO “REVIVAL”
O Espírito Santo vitaliza a Igreja.Qualquer movimento do Espírito Santo em uma Igreja local resultará em EDIFICAÇÃO.

(1 Coríntios 12:7) Agora, a cada um a manifestação do Espírito é dada para o bemcomum.
A edificação pode ser pessoal ou corporativa (Observe que "línguas" resulta em edificaçãopessoal, mas a profecia traz edificação corporativa - 1 Co 14:4).
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Onde a edificação é pessoal, mas prejudicial para os outros, o governo da igreja local precisaexercer o controle pelas seguintes razões:
1. 1 Coríntios 14:32-33 32

E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é autor deconfusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos.
2. Efésios 4:3

esforçando-se por manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
3. 1 Coríntios 8:13

Portanto, se a comida faz meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne, para nãofazer meu irmão tropeçar.
4. Romanos 15:1

Nós, então, que somos fortes, devemos suportar as enfermidades dos fracos, e nãoagradar a nós mesmos.
5. 1 Coríntios 14:12

Mesmo assim você, por ser zeloso dos dons espirituais, que seja para a edificação daigreja, que busque a excelência.
6. Para superar o egoísmo

(1 Coríntios14:17) Pois tu, de fato, dás bem graças, mas o outro não é edificado.
7. 1 Coríntios 14:26

Como é então, irmãos? Sempre que vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo,tem um ensino, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação. Que todasas coisas sejam feitas para edificação.
8. Paulo defendeu o controle

(1 Coríntios 14:27) Se alguém falar em outra língua, façam-se dois ou no máximotrês, cada um por vez, e haja um que interprete.
9. 1 Coríntios 14:40

Mas tudo deve ser feito com decência e ordem.
1.4 R – Arrependimento
A atividade deve aproximar a pessoa de Deus.Esta é uma "mudança de mentalidade e direção".
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(João 16:8) "E, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e dojuízo:"
O Espírito Santo aproxima as pessoas de Deus. Há um desejo crescente de santidade e umaseparação das complicações mundanas.

(Atos 2:37-38) Quando ouviram isso, ficaram com o coração ferido e disseram aPedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes disse:“Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo pararemissão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo”.
(Atos 2:41) Então, aqueles que de bom grado receberam sua palavra foram batizados;e naquele dia cerca de três mil almas foram acrescentadas a eles.

Esta é a obra santificadora e transformadora do Espírito Santo.
1.5 I – Unção interna
A atividade não deve entrar em conflito com o testemunho interno do Espírito.
Os cristãos nascidos de novo são habitados pelo Espírito Santo (Rom.8: 9; 1Cor.3: 16). OEspírito dentro de nós testifica ou concorda com nosso espírito se a atividade vem Dele ounão.

(1 João 2:20) Mas você tem uma unção do Santo, e você sabe todas as coisas
(1 João 2:27) Mas a unção que recebestes Dele permanece em ti, e não precisas queninguém te ensine; mas como a mesma unção te ensina a respeito de todas as coisas, eé verdade, e não é uma mentira, e assim como ela te ensinou, você permanecerá Nele.

1.6 T – Testifica Jesus
A atividade deve glorificar a Jesus Cristo.
Se a atividade sobrenatural é devida ao Espírito Santo, isso glorificará a Jesus, pois este é umdos principais propósitos do Espírito Santo.

(João 15:26) "Mas, quando vier o Ajudador, a quem eu enviarei da parte do Pai, oEspírito da verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim."
(João 16:14) “Ele Me glorificará, pois Ele tomará do que é Meu e o declarará avocê”.
(Apocalipse 19:10) Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: "Não façaisso! Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunhode Jesus. Adore a Deus! O testemunho de Jesus é o espírito de profecia".
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2 Comentários sobre o seguintes links
http://www.youtube.com/watch?v=DDZ-m8ECR3Qhttp://www.youtube.com/watch?v=mhr1_HehXkohttp://www.youtube.com/watch?v=Np_-xKrGpCw
http://www.youtube.com/watch?v=nvlDROVLJ54
BENNY HINN
http://www.youtube.com/watch?v=N-N4BZUqcWI
TODD BENTLEY
http://www.youtube.com/watch?v=Hp0C4lgjA-Ahttp://www.youtube.com/watch?v=eNV-5RQiwsshttp://www.youtube.com/watch?v=425DdF-P-yU
MEGACHURCH FORECLOSURE
http://www.youtube.com/watch?v=crdOAsBIY3A

http://www.youtube.com/watch?v=crdOAsBIY3A

