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Você se acha uma pessoa de caráter?
As pessoas te acham responsável?
Você precisa vir para a igreja com disposição de ser verdadeiro, de mostrar quem
realmente você é.
A falta de caráter pode atrapalhar outras pessoas de irem pro céu.
Caráter é a soma de nossas virtudes e defeitos.
As nossas virtudes são formadas a partir dos nossos hábitos.
As melhores pessoas que podem dizer que você é uma pessoa de virtudes são as
que estão mais próximas de você.
A vida do Cristão é um pouco “engessada” sem muitas mudanças, porque o Cristão
é legislado pela bíblia e não tem uma vida “adoidada”.
A vida do filho de Deus precisa ser disciplinada.
Pessoas que tem uma vida disciplina possuem mais sucesso que as que tem uma
vida “adoida”.
Se você tiver mais virtudes que defeitos, então você é uma pessoa de boa índole
ou de bom caráter.
Uma pessoa com muitos defeitos é vista como uma pessoa de mau caráter.
Aprenda a receber críticas construtivas para melhorar o seu caráter

“Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o
nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a
vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a
sua própria glória e virtude. Por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e
preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza
divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo,
empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude; à virtude o conhecimento; ao
conhecimento o domínio próprio; ao domínio próprio a perseverança; à perseverança a
piedade;" (2 Pedro 1:2-6)
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A sua fé precisa de ação, de virtude.
Você não pode ser improdutivo dentro da igreja.
Não seja improdutivo na obra de Deus, procure algum serviço na igreja.
A Disciplina não é legal, mas ela pode te dar muitos benefícios.

#01 – Disciplina
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É fazer o que você não gosta de fazer.
Uma vida sem disciplina é uma vida miserável.
Seus pais tem muita disciplina ao cuidar de você, você precisa aprender com eles e
ser grato pelo amor que eles tem por você.
Disciplina é fazer o que é certo indenpendente das emoções.
Você precisa ir até o final com seus compromissos com Deus, não desista.
Para ter suceso é preciso ralar muito, ter muita disciplina.
Não deixe o comodismo, a sensação de já ter conquistado algo te acomodar, queira
mais.

