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Em que fase espiritual está a sua igreja ?
A faixa etária não quer dizer idade espiritual.

#01 - Jovem espiritual
“Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados,
graças ao nome de Jesus.Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem
aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o
Maligno.Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu
lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens,
eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a Palavra de Deus
permanece e vocês venceram o Maligno.” (1 João 2:12-14)


Ele sabe que o Espírito Santo está nele.



O Espírito é invisível não tem como saber com 100% de certeza que
alguém o tem, pois não o vemos.



Somente Deus sabe quem tem o Espírito, mas através dos frutos
podemos ver sinais do Espírito.



O adulto espiritual se preocupa com a eternidade das pessoas.



Você nunca perde quando investe no reino de Deus.



O jovem espiritual sabe que está em uma vida nova.



Ele já sabe identificar o que agrada a Deus e o que não o agrada.
“Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que crêem no nome do Filho de Deus,
para que vocês saibam que têm a vida eterna.” (1 João 5:13)

Marcas de uma nova vida
A.1) O jovem espiritual está vencendo as tentações.


Ele aprende rápido as coisas que não pode fazer.



Ele usa todas as ferramentas para escapar do pecado.



A sua idade espiritual é medida por suas atitudes.



Ele resiste ás tentações, ele é esperto, não dá brecha pro pecado.
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Ele não fica de conversa com o “malando, preguiçoso”.



O Jovem fala na cara e não foge do que ele é.



O Jovem precisa ter uma resposta pronta para as tentações.

A.2) Aproxime-se de Deus


Você não pode bater papo com o diabo.



Você precisa de um bom arsenal para lutar contra o diabo.



O jovem pede ajuda, oração, cobrança.

A.3) Purifiquem o coração.


Purificar é realmente você querer tirar a sujeira, o pecado da sua vida.



Romanos 6:12, Romanos 13:14, Efésios 5:26,



Confesse o seu pecado Tiago. 5:16, 1 João 1:9, Mateus 5:8.



O jovem espiritual tem a caixa de ferramenta correta para vencer o
pecado.

“Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pecadores, limpem
as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração.”
(Tiago 4:7-8)
“Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus
é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem
suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape,
para que o possam suportar.” (1 Coríntios 10:13)
Jesus respondeu: "Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que procede da boca de Deus’". (Mt 4:4)
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