Data: 19/01/2018
Tema: 3 Jovens na cruz
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Culto: Nova Jovens
Pr. Gleison Assem

Talvez você tenha sido crucificado pelos seus pecados: Imoralidade , vicios e etc…
Qual cruz você ta levando na sua vida? A de Jesus ?
01. Cruz da Delinquência

Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda.
Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça
e dizendo: "Você que destrói o templo e o reedifica em três dias, salve-se! Desça da cruz, se é Filho de
Deus! ". (Mateus 27:38-40)
•
•
•
•
•

Quantas vezes você nao teve temor a Deus ?
Jesus está bem próximo e pode nos salvar
Somos delinquentes quando nos afastamos de Deus
Cuidado para que você nao seja julgado da mesma forma que você julga os outros
Jesus nos dá a chance de ter a sua graça

Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus
quanto gentios estão debaixo do pecado.(Romanos 3:9)
•
•
•
•

Todos os dias cometemos pecado, reconheça que voce é um pecador
Rm 6:23; Sl 1:1-6
Jesus Cristo é o seu Senhor ?
Muitos sofrem no mundo da delinquência
02. Cruz da inconsequência

Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: "Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma
sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos
merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal".Então ele disse: "Jesus, lembra-te de mim
quando entrares no teu Reino". (Lucas 23:40-42)
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Seus atos são atos de justiça?
Enquanto você estiver com más companhias você não prosperará
Mt 7:13
Ser cristão não é brincadeira

03. Cruz da Obediência
•
•

Antes de você entrar você precisa ser humilhado
Que tipo de cruz você carrega ?

