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“O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito.Não s
e surpreenda pelo fato de eu ter dito: É necessário que vocês nasçam de no
vo. ” (João 3:6-7)


Existem 3 idades espirituais: infância espiritual, juventude espiritual ou
adulto espiritual.



Precisamos ajudar os imãos que estão na fase da infância espiritual.



Se eu não me interessar pelas coisas de Deus eu vou me ‘atrofiar’
espiritualmente.



Você precisa se aproximar de pessoas sábias, maduras espiritualmente.



Em qual idade você está hoje?

"Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma qu
e julgarem, vocês serão julgados; e a medida que usarem, também será usa
da para medir vocês. (Mateus 7:1-2)
“Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos”
(João 7:24)


Procure outras pessoas antes de agir.

#01 - Nascimento



Primeiro eu tenho que nascer de novo (nascer do espírito, aceitar Jesus)



Precisamos morrer pra nossa velha forma.

“De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto
de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa
forma, agora já não o consideramos assim.” (2 Co 5:16-17)

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

Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive
em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, qu
e me amou e se entregou por mim. (Gálatas 2:20)


É jesus quem manda em mim.

Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros; eu os purificarei de
todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um
coração novo e porei um espírito novo em vocês; tirarei de vocês o coração
de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês e
os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às
minhas leis. (Ezequiel 36:25-27)


Se você já nasceu de novo, você já tem uma vida nova.



Nós precisamos ser réplicas de Jesus.

Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o dir
eito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendênci
a natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem,
mas nasceram de Deus. (João 1:12-13)


Você não pode ser um bebê espiritual eternamente.



Esqueça os seus pecados e cresça espiritualmente.

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

