Nuvem de tags
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“Parece... Mas não é!”
Palavras e expressões:
Unção, conhecimento, santo, anticristo, mentiroso, cuidem, confessa,
permaneça, promessa, vida eterna, enganar, não crer em qualquer espírito,
falsos profetas, filhinhos, reconhecer, Espírito da verdade, espírito do erro,
guerra, consultar, chifres de ferro, arameus, sucesso, espalhados pelas colinas,
ovelhas sem pastor, boca, ossos, pastagens, deserto, impiedade, comida amarga,
água envenenada, não ouçam, falsas esperanças, visões inventadas, obstinação,
deu atenção, tempestade do Senhor, fúria, vendaval, propósitos,
mau procedimento, obras más, oráculos, mensagem, humilhação, vergonha,
ovelhas, lobos devoradores, frutos, árvore, ministério, desqualificar,
estragos, confundir, dúvidas, caráter, arrependimento,
jugo, autenticidade, profetadas, relacionamento, intermediários, mística,
orientações, descrédito, confusão, restauração, esperança, povo,
juízo, profecia furada, suposta autoridade, incrédulo, cético, humildade, solução,
rebelião, falso senso de segurança, avaliar,cautela, decepção, frustração.

Localidades:
Síria, Israel, Ramote-Gileade, Samaria, Judá, Babilônia.

Personagens:
Josafá, Micaías, Inlá, Zedequias, Quenaaná, Acabe, Amom,
Joás, Nabucodonosor, Hananias, Jeremias.
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Frases destacadas das leituras diárias:
1. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo?
2. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês,
vocês também permanecerão no Filho e no Pai.
3. Amados, não creiam em qualquer espírito.
4. “Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor”.
5. O rei de Israel respondeu a Josafá: “Ainda há um homem por meio de quem
podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a
meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Inlá”.
“O rei não deveria dizer isso”, Josafá respondeu.
6. Micaías, porém, disse: “Juro pelo nome do Senhor
que direi o que o Senhor me mandar”.
7. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem;
não falei com eles, mas eles profetizaram.
8. “Não é a minha palavra como o fogo”, pergunta o
Senhor, “e como um martelo que despedaça a rocha?”
9. A árvore boa não pode dar frutos ruins,
nem a árvore ruim pode dar frutos bons.
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