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#1 - Imoralidade







O imoral não vai encontrar Deus.
Deus está ansioso para encontrar você.
A imoralidade afasta você de chegar perto de Deus.
A imoralidade é como um corrente que atrapalha você a chegar na eternidade.
Ela atrapalhar o seu ministério.
A imoralidade te faz um vaso de desonra.
“Não haja obscenidade nem conversas tolas nem gracejos imorais, que são
inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças.” (Efésios 5:4)

“Vocês não sabem que os perversos não herdarão o Reino de Deus? Não se deixem
enganar: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou
ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem
trapaceiros herdarão o Reino de Deus. ” (1Coríntios 6:9-10)
“A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da imoralidade
sexual.” (1 Tessalonicenses 4:3)
“Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem
imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos — o
lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte."
(Apocalipse 21:8)

#2 – Conversas indecentes.





Cuidado com o que você fala.
O Que você fala pode ser uma pedra de tropeço para seu irmão.
Não pode haver nenhum tipo de princípio de imoralidade em sua vida.
Cuidado como que você assiste, os olhos são as janelas da sua mente.

#3 – Fofoca






A fofoca atrapalha a igreja de crescer.
A fofoca só existe se você deixar ela crescer, ou seja, se você ouvir.
Livre-se de toda a fofoca.
Corte a fofoca, não deixe ninguém fofocar sobre outras pessoas para você.
A fofoca só afasta você de Deus.
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“nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros
herdarão o Reino de Deus.” (1 Coríntios 6:10)
“Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que,
dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão.
Com tais pessoas vocês nem devem comer.” (1 Coríntios 5:11)

“Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta: olhos altivos, língua
mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos,
pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e
aquele que provoca discórdia entre irmãos.” (Provérbios 6:16)
"Não espalhem calúnias entre o seu povo. "Não se levantem contra a vida do seu
próximo. Eu sou o Senhor.” (Levíticos 19:16)
“Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda
maldade.” (Efésios 4:31)
#4 – A Mentira





O Diabo é o pai da mentira.
Abandone a mentira.
Os mentirosos ficarão fora do céu.
O Mentiroso não ficará impune.

“Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais,
os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira.” (Apocalipse
22:15)
“Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu
próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.” (Efésios 4:25)
“A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá
livre.” (Provérbios 19:5)
“Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e
porque nenhuma mentira procede da verdade.” (1 João 2:21)

#5 – Idolatria






Idolatria é colocar alguma coisa acima de Deus na sua vida.
Por exemplo: faculdade, trabalho, namoro.
Os idólatras irão pro lago de fogo.
Não deixe nada ocupar o lugar de Deus em sua vida.
Decida quem vai ser o Deus na sua vida.

“Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem
imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos — o
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lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte".”
(Apocalipse 21:8)
“No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos.
Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras,
orgias e farras, e na idolatria repugnante.” (1 Pedro 4:3)
“"Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará o outro, ou se
dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro."
(Mateus 6:24)
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