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1Co :10-21,Mt 6:24,


A peneira serve para separar aquilo que vai ser usado daquilo
que não presta.

 Mesmo dentro da igreja existem atitudes que devem ser
largadas.


Não deixe que as coisas antigas da sua vida voltem.



Não vire a casaca: ou você é de Deus ou do diabo.
Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente.
Melhor seria que você fosse frio ou quente!
Apocalipse 3:15
Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo
devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio
Senhor Jesus, que disse: ‘Há maior felicidade em dar do que em
receber’ ".
Atos 20:35

 Não é a cerveja que te deixa impuro é o que sai.
 Tenha dominio,controle sobre o seu corpo.
 Deus nos permite fazer tudo, desde que não lele a pecar.
 Passe na peneira tudo o que for falar.
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#01 - Ter bom senso.
Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. "Uma vez que
vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus
sacerdotes; uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu
também ignorarei seus filhos.
Oséias 4:6
 Peça sabedoria de Deus.

#02 - Tem que edificar.
Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa,
façam tudo para a glória de Deus.
1 Coríntios 10:31
 Não faça as coisas de Deus sem objetivo.
 Se não for para edificaar largue.

#03 -Tem que ser do interesse dos outros.
 Tenha cuidado para não excluir ninguém nas progamações.

#04 - Tudo tem que ser para a gloria de Deus.
Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso,
façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo
no caminho do irmão.
Romanos 14:13
 Você não pode ser pedra de tropeço para ninguém.
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