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•
•
•
•

Nossa saúde física é importante para nossa caminhada, para que nós possamos servir a Deus
completamente
É necessário que cuidemos dessa parte da nossa vida.
Existem vários exames para você identificar anomalias no nosso corpo.
Faça exames, cuide da sua saúde para não morrer atencipadamente.

Examinem-se para ver se vocês estão na fé; provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em
vocês? A não ser que tenham sido reprovados!
2 Coríntios 13:5
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Você tem costume de se examiner durante a semana, o mês, o ano?
Você já fez uma análise do seu comportamento como igreja este ano?
Pra quantas pessoas você conseguiu falar de Jesus, este ano?
Como foi a sua atitude este ano, mais carnal ou mais espiritual?
Você falou palavrões, conversas tolas, flertes ou falou mais das coisas de Deus?
Que nota você daria para o seu relacionamento com Deus?
O Médico do checkup espiritual é Jesus! Ele nunca vai errar!
Não deixe de introduzir o remédio espiritual (A palavra de Deus) na sua vida.
Não corra atrás de falsos médicos, de “curandeiros espirituais”, Jesus é o único medico.
O Checkup espiritual começa quando você corre atrás do medico e do remédio espiritual correto.
Não é suficiente vir para igreja por vir, precisamos ouvir a palavra e praticá-la.
Certamente você deve ter um problema espiritual.

#01 – Se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

É normal ter Guerra dentro de nós.
Somos estrangeiros destem undo.
Aqueles que conhecem Jesus e o tem como Senhor e tem o Espírito Santo, não são mais deste mundo,
por isso haverá guerras.
Nós voltamos a ser povo de Deus, e por isso há uma Guerra entre nós.
Muitas vezes na vida do crente você tem que perder pra ganhar.
Podemos até perder, mas não perder o nosso testemunho com Jesus
A sua vida é um example pros pagãos?
Não tem meio termo, ou você é crente ou não é!
O que você é? Se os que não tem Deus podem te julgar? Você ficaria à vontade que os pagãos o julgem?
Como estão as brigas dentro da sua casa?

•
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•
•

Se os seus vizinhos estão te julgando, o Espírito Santo já está se desegradando de você!
Não seja pedra de tropeço na vida de ninguém! Não faça seu irmão cair.
Páre com as brigas, gritarias, palavrões, domine-se!
O seu desejo está sendo controlado? A sua vontade precisa ser a de Deus, é a vontade dele que importa.
Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra.
João 4:34

•
•
•
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Tenha cuidado com a sua roupa, sua sensualidade, pra não fazer o irmão pecar!
Deus vai entrar com uma “medicamento” mais pesado se você não aceitar a medicação.
Tome vergonha na cara e cresça!
As nossas atitudes devem ser pensadas, não faça nada por fazer!

#02 – Sujeitem-se a toda autoridade constituída sob os homens
•

Deus escolhe todas as lideranças!

Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus; as
autoridades que existem foram por ele estabelecidas.
Romanos 13:1
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Deus usa até os líderes ruins para moldar a nossa vida.
Quando vierem as dificuldades você precisa de força!
Chefes, líderes são ferramentas de Deus, mesmo os que não são cristãos!
Os líderes são lixa de Deus
Os remédios não possuem gosto agradável!
Aproveite o medicamento leve que o Senhor oferece a você: a instrução, o Ensino
Alguns irmãos não gostam de novos líderes mas eles são escolhidos por Deus!
O líder não pode “dar carteirada” em ninguém.
Vivam como pessoas líderes, mas não usem a Liberdade de Deus para fazer o mal!
Não deixe que a libertinagem entrar na sua vida
Não esqueça que a sua Liberdade está em Cristo, isso significa, que tudo na sua vida depende de uma
aprovação de Deus!
Deus não aprova insubmissão.
Mesmo que seu líder de GA não agrade, converse com ele, mas não pule de um grupo pro outro sem
avisar.
Preste atenção! Os olhos dos pagãos estão te vendo! Tome conta do seu testemunho!

Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à
santidade, e o seu fim é a vida eterna.
Romanos 6:22
• Toda vez que você deixa a sua carne escolher, o resultado será pecado!

#03 – Tratem a todos com o devido respeito
• Ame o seu irmão, é um mandamento, não é dica!
• Saia da sua comodidade e fale uns com os outros
• Faça duas ligações pra animar um irmão! E ore por ele pelo menos três vezes.s

