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Texto base: 1Coríntios.9:24-27
Você é um atleta de Cristo e por você ser um atleta de Cristo você já é mais que
vencedor!!!
#1 – Corram de tal modo que alcancem o prêmio. (9:24)



É importante não desistir!
Se o seu coração está em Cristo então o seu prêmio está nele.
“Tudo posso naquele que me fortalece.” (Filipenses 4:13)





Nunca perca a FÉ!
Não desanime mesmo com os problemas e dificuldades, não deixe de estudar
diariamente a Palavra de Deus.
Quando você tem fé nada lhe abala pois você sabe do prêmio que lhe espera lá na
frente.
“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.” (2 Timóteo 4:7)
#2 – Todos os que competem... se submetem a um treinamento rigoroso... (9:25)







É preciso se submeter a um treinamento severo – DISCIPLINA.
Hebreus.12:5-11
Sinta-se honrado por ser disciplinado pelo Senhor, pois Ele tem você como um filho.
Não existem atalhos.
O atleta para chegar ao pódio tem que seguir pelo caminho certo.
“Dedique à disciplina o seu coração, e os seus ouvidos às palavras que dão
conhecimento.” (Provérbios 23:12)
#3 – Não corro como quem corre sem alvo... (9:26)





Você tem que ter alvos, estabelecer metas a cumprir !
Tem que saber quais são os alvos.
Ganhar pessoas para Cristo tem que ser um alvo na sua vida, conquiste sua família e
amigos para Cristo. Se Deus ainda te mantém nesta terra é porque ele quer que você
ganhe mais um pra Cristo.

Veja mais mensagens como esta em:
www.nibcidadededeus.com

“prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em
Cristo Jesus.” (Filipenses 3:14)


É essencial ter foco.
Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos.
(2 Coríntios 5:9)
Coloque como foco da sua vida agradar ao Senhor.
#4 – Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo.
“Não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que
odeio”.(Romanos7:15)




A nossa natureza humana não presta, a nossa carne deseja o que desagrada a Deus.
É necessário escravizar o seu corpo.
“Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como
satisfazer os desejos da carne.” (Romanos 13:14)



Quem vai ser o seu técnico (O Espírito Santo ou o Velho Homem)
“Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da
carne.” (Gálatas 5:16)

Veja mais mensagens como esta em:
www.nibcidadededeus.com

