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Pr. Gleison Assem

•
•
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Não importa o local de sujeira que você tenha vindo, o que importa é que a limpeza precisa
começar.
Você precisa diariamente fazer uma limpeza na sua vida.
Toda vez que você se suja, tem consequências.
Somos transportadores do Espírito Santo de Deus.
Deus gosta das coisas bem limpas e organizadas.
mas Cristo é fiel como Filho sobre a casa de Deus; e esta casa somos nós, se é que nos apegamos
firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos.
Hebreus 3:6

• Você consegue sentir o lixo do pecado entrando na sua vida?
vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para
serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus
Cristo.
1 Pedro 2:5
•
•
•
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Você é uma pedra para a morada de Jesus.
Não fique extasiado ao pecado.
Saia da comodidade.
A nossa natureza quer facilidade, quer pecar e ter comodidade. O Espírito Santo quer
transformação.
• O que você vai fazer no céu se agora não quer saber das coisas de Deus?
• Deus nos criou para nos amar e para amá-lo.
Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês
foram selados com o Espírito Santo da promessa,
Efésios 1:13
• Você foi selado pelo Espírito Santo.

3 Passos da faxina espiritual
#01 – Você precisa matar os Bichos espirituais.
•
•
•
•
•

Tem bicho na sua cabeça?
Nem todos os bichos que entrarem na sua vida, serão fáceis de matar.
Algumas dessas sujeiras você tem que limpar. Outras, precisa matar.
A vida de um cristão é uma vida radical, não é uma vida fácil.
Sua vida deve ser feita de renúncias.

Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza,
paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria.
Colossenses 3:5
• Mate o que atrapalha seu relacionamento com Deus.
• Não seja um imoral. Limpe-se diante de Deus.
• Limpe essa sujeira emocional da sua vida.
Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete;
mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo.
1 Coríntios 6:18
• Você vai ser aquilo que você alimenta sua alma.
"Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e
desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro".
Mateus 6:24
#02 – Você precisa jogar o lixo fora.
Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de
maledicência.
•
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•
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1 Pedro 2:1
Livre-se de tudo o que tem te afastado de Deus.
Tenha cuidado para que a inveja não domine o seu coração.
Corte a fofoca na sua casa.
Deus abomina a inveja, a ingratidão.

• Pare de reclamar e seja mais grato.
#03 – Arrume a casa para o Espírito Santo.
Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem
indecente no falar.
Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas
e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador.
Colossenses 3:8-10
• Tenha coragem de abandonar as más amizades.

