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Texto-Base: Tito 3:1-7
•
•
•
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Você está saindo da sua zona de conforto? Tem mostrado que é um Cristão diferente?
Conseguimos ser difentes através de nossas decisões! Você se lembra de suas decisões?
As decisões que você não lembra não são decisões de verdade!
Pra ser um crente diferente você precisa tomar decisões diferentes!

#01 – Seja diferente em suas decisões
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tudo o que você fizer hoje, o mundo está vendo você fazer e Deus também está vendo!
Jesus não ficou com raiva de Pedro, mas depois de Pedro o negar Jesus o tornou sua igreja!
Como está o seu comportamento nessa pandemia?
Você está sendo um bom ou um mal exemplo?
Decida ter um bom comportamento e cumpra! Você sabe no quê você precisa mudar!
Tome decisões sinceras!
Não tente negociar com santanás em suas decisões.
Se você não cumpre suas decisões satanás vai tirar a sua paz!
Tome decisões que não dê brecha pra satanás.
Jesus foi convicto em suas decisões e foi fiel com Deus.
O que é banal na sua vida?
Vire a chave sempre que tomar uma decisão e pense se realmente você consegue cumprir esta decisão!
Deus não permitirá que sejam tentados além do que você pode suportar!
Você precisa ser diferente!
Não tenha medo de falar dos seus problemas para os seus líderes!
O seu líder pode ajudar mais que alguma ajuda física, financeira, ele pode ser seu conselheiro, seu
amigo!
Você não pode deixar o orgulho tomar conta da sua vida, peça ajuda!
Deus colocou o seu líder em sua vida!
Não desanime, procure ajuda, tome decisões e peça ajuda

#02 – Seja diferente em suas atitudes
•

O quê você está fazendo de diferente em suas atitudes?

Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no
Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o
mesmo amor, um só espírito e uma só atitude.
•

Filipenses 2:1,2
Você está sendo humilde com as pessoas?

•
•
•

Não queira ser superior a outras pessoas!
Jesus veio a terra e foi o mais humilde!
Podemos ser humilde em várias situações, se você não sabe, peça ajuda, se você vê alguém necessitado,
ajude!

Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor.
Então o Senhor disse a Salomão: "Já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus
decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos.
•
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•
•
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1 Reis 11:10,11
Pequenas atitudes podem ter consequências imensas, tanto pro bem quanto para o mal.
Qual a sua atitude em ajudar as pessoas da sua igreja, do seu ministério?
Os jogos estão robando o seu tempo? O que você faz no seu tempo livre!
Você está parado? Não use o seu celular pra fazer coisas ruins!
Efésios 2:17-22
Se você servir a Deus com amor você cresce! Não só nesta terra, mas cresce espiritualmente.
Olhe a obra que Jesus e os doze discípulos fizeram até hoje!
Cadê o amor? A força de vontade que tinham antes?

#03 – Peça sempre conselhos!
•
•
•
•
•
•
•

Não faça nada sem pedir conselhos, para que seus planos deem certo!
Peça conselhos do seu líder, pastor, ou de alguém que é um bom conselheiro!
Você já se arrependeu na vida por não ter pedido e aceitado conselhos?
Não seja ingratos com seus líderes e líderes não desanimem!
1 Coríntios 6:12-20
Jovem, se você tem problema com imoralidade peça ajuda!
Cuidado com a sua vida!

