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Você já conseguiu identificar a sua idade espiritual ?



O pecado enche a nossa mente de coisas saborosas.



Cada um é tentado por sua própria cobiça.



Eu preciso lavar a minha mente.



A palavra de Deus é uma água que nos limpa.



A palavra de Deus limpa a nossa mente.



Confesse o seu pecado, não tenha medo.



Você precisa de uma amigo espiritual, que não tem medo de lhe chamar
a atenção e corrigir.



Os puros de coração verão a Deus.



O Jovem espiritual precisa atacar o pecado com a ferramenta certa

b) O jovem espiritual é forte na palavra


Ele estuda, decora a palavra.



Quem pratica a palavra é bem sucedido.



Aqueles que escutam a palavra, Deus promete bênçãos pra sua vida.



Este ano você se vê como um jovem espiritual ?



A palavra está na ponta da sua língua?

Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios,
as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias.
(Mt 15:19)
Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos
mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. (Rm 6:12)
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Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: "Estou sendo tentado por
Deus". Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada
um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e
seduzido. (Tg 1:13-14)
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem
premeditando como satisfazer os desejos da carne. (Rm 13:14)
Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a
tua palavra. (Sl 119:9)
c) O jovem espiritual discute sobre assuntos espirituais.



Poucas pessoas são convertidas com discussões.



A discussão acaba manchando o testemunho e o evangelho que você
leva.



Evite conversas tolas.



O Jovem espiritual entende submissão e respeito ás autoridades.



O jovem espiritual se submetem ás suas autoridades.



Não pode haver “facções” dentro da igreja, tem que ter unidade.
Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo.Honra teu pai e
tua mãe", este é o primeiro mandamento com promessa:"para que tudo te
corra bem e tenhas longa vida sobre a terra". (Ef 6:1-3)
Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o
cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu
corpo, do qual ele é o Salvador.Assim como a igreja está sujeita a Cristo,
também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. (Ef 5:24)

c) O Jovem espiritual entende o sofrimento



O Jovem espiritual entende que sem sofrimento não há crescimento.



Você pode vencer o mundo tendo um bom ânimo.



Jesus nos diz que a vida não vai ser fácil.



Você precisa de caráter, precisa perseverar.



Suporte a dificuldade como disciplina.



Veja a disciplina como uma coisa boa.
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Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos
que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter
aprovado; e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos
decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio
do Espírito Santo que ele nos concedeu. (Rm 5:3-5)

"Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste
mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo".
(Jo 16:33)
e) O jovem espiritual trabalha



O jovem espiritual é servo.



O Trabalho é bom.



Deus nos deus muitos dons para usar no trabalho, ministérios.



Os ministérios servem para ensino de caráter, etc.



O jovem espiritual procura ministérios para fazer.
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