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Texto-Base:
•
•
•
•
•

Pais, vocês são o exemplo para seus filhos! Eles te espelham e estão de olho em você!
Compromisso é uma obrigação, dívida, com prazo para pagamento!
Temos compromisso na escola trabalho, família, amigos, a nossa vida é regida por compromissos,
responsabilidades.
Quando aceitamos a Cristo, o nosso compromisso aumenta em nossa vida!
Você não pertence mais a você mesmo, mas à Cristo, então o seu compromisso é com ele.
Portanto, se alguém está em Cristo

•
•
•
•

2 Coríntios 5:17
Todo os dias você tem um luta, tem que matar os seus desejos de pecar!
Você tem o compromisso de vencer a sua propria natureza!
Nós já nascemos no pecado e temos a tendência a pecar.
Você decidiu por Jesus por vontade propria, ninguém te obrigou!

Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no
corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
•
•
•
•
•
•

Gálatas 2:20
Somos escravos de Cristo, você não pode mais fazer o que você quer!
Você tem um compromisso com Deus, é como um casamento, quando você está se batizando, está
selando um compromisso com Deus!
Não seja um crente “meia-boca” que não termina o que começa.
A Obra de Deus vai andar, com ou sem você!
Você pode falar para seu líder de ministério que você foi fiel até o fim?
Você é importante na obra, você tem algum talent, alguma habilidade, não cometa o pecado da
omissão!

Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as
obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas quer sejam más.
2 Coríntios 5:10
•
•

Todos nós seremos cobrados e julgados por Deus por TUDO o que fizemos.
O quanto que você está fazendo a sua parte pra receber o galardão de Deus?

#01 – Ter responsabilidade com a igreja
Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar
contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria
proveitoso para vocês.
Hebreus 13:17
•
•
•
•
•
•

O Líder vai prestar contas da sua vida, da sua família e daqueles que estavam debaixo de sua autoridade!
Seja um refrigério na vida do seu líder, não seja um pessoa que só traz preocupação pra vida do seu
líder!
Não seja movido a “oba oba”.
Obedecer é concordar com as ordens dadas a você, é uma submissão.
Você tem orado pela vida dos seus líderes?
Tenha compromisso com seus dízimos, é uma ordem de Deus!

#02 – Não deixe de ir a sua igreja local
•
•

Participe da igreja, converse com seus irmãos, você também receberá motivação, alegria!
Quando você chega na igreja, você manifesta o seu amor ao próximo.

Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros,
ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia.
•

Hebreus 10:25
Não falte a sua igreja, seja fiel.

#03 – Aceite e seja fiel aos ensinos da Palavra de Deus
•
•
•
•
•

Como você aceita e pode ser fiel se você não lê a bíblia, não tira tempo para ler?
Tenha um tempo de qualidade com Deus!
Precisamos ouvir os ensinamentos e guardá-os.
Quem ouve a palavra de Deus e guarda, ama a Deus.
Não adianta chamarmos Jesus de Senhor se não fazemos o que ele diz!
"Por que vocês me chamam ‘Senhor, Senhor’ e não fazem o que eu digo?

•

Lucas 6:46
Quando você é firmado na rocha com Jesus, as tribulações não te derrumbam!
Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus".

•
•

João 8:47
Quem vai pra igreja, GA, ministérios, mas não obedece a Deus, você NÃO é de Deus!
A Palavra de Deus é o antídoto para o pecado

#04 – Dando um bom testemunho
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês,
que está nos céus".
•
•
•
•
•
•
•

Mateus 5:16
Um bom testemunho é visto no comportamento, no lar, escola, trabalho.
Como você se comporta em casa? Com sua esposa, esposo?
Os seus vizinhos sabem que você é cristão?
Os seus vizinhos te ouvem falar palavrões?
A Palavra de Deus diz que devemos brilhar, devemos mostrar a diferença de quem segue a Deus!
O seu testemunho pode ter um efeito positivo ou negative na vida das pessoas ao seu redor?
Não fale palavrão e nem esteja na rodinha das piadas imorais!

#05 – Ame uns aos outros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 João 4:7-21
Você não pode amar a Deus, a quem você não vê, se você não ama o seu irmão, o qual você vê!
Devemos amar também os nossos inimigos!
A paz da igreja depende em vivermos em amor uns com os outros!
Você pode dizer que não tem nenhum problema com seus irmãos da igreja?
Amor é decisão, não é sentiment!
Se você vê um irmão com dificuldades você deve amá-lo.
Se você realmente ama a Deus, resolva logo as diferenças com seus irmãos.
Engola o orgulho, a teimosia e resolva já.
Deus nos amou primeiro e precisamos amar o próximo!
Não crie panelinhas, esteja aberto para receber novos irmãos!
Coloque o princípio do amor na sua vida, para ser chamado de filho de Deus.
Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa.
1 Coríntios 3:14

•
•
•
•

Na nossa vida de Cristão, estamos construindo algo espiritual e um dia isso será testado!
O Amor vai permanecer, por isso precisamos desenvolvê-os em nossas vidas!
Decida amar o seu próximo pois Jesus te amou primeiro.
Faça tudo aquilo que Deus colocou na sua mão com responsabilidade, ele te escolhe e capacita.

