Pr. Roberto N. Amorim - Manhã

SÉRIE: A IGREJA QUE JESUS ESTÁ EDIFICANDO

DISCIPLINA
SIGNIFICA...
1)

A ANATOMIA DA IGREJA:
OS SISTEMAS INTERNOS:
A AUTO-DISCIPLINA
ESPIRITUAL 4) - COMPROMISSO
CAMINHADA

FOCO ESPIRITUAL

1 Coríntios 9.24-27
9.24 Não sabeis vós que os que correm no
estádio, todos, na verdade, correm, mas um
só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o
alcanceis. 9.25
Todo atleta em tudo se
domina; aqueles, para alcançar uma coroa
corruptível; nós, porém, a incorruptível. 9.26
Assim corro também eu, não sem meta;
assim luto, não como desferindo golpes no
ar. 9.27 Mas esmurro o meu corpo e o reduzo
à escravidão, para que, tendo pregado a
outros, não venha eu mesmo a ser
desqualificado.

2) - PRIORIZAR A MISSÃO
Atos 20.24
Porém em nada considero a vida preciosa
para mim mesmo, contanto que complete a
minha carreira e o ministério que recebi do
Senhor Jesus para testemunhar o evangelho
da graça de Deus.

NA

Mateus 7.13-14
7.13 Entrai pela porta estreita (larga é a
porta, e espaçoso, o caminho que conduz
para a perdição, e são muitos os que entram
por ela), 7.14 porque estreita é a porta, e
apertado, o caminho que conduz para a
vida, e são poucos os que acertam com ela.

5)

-SEPARAÇÃO_ ESPIRITUAL

2 Coríntios 7.1
Tendo, pois, ó amados, tais promessas,
purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da
carne como do espírito,

aperfeiçoando a nossa santidade
no temor de Deus.

6) - CONTROLE DA MENTE
3) LIVRAR-SE DO PECADO
Hebreus 12.1
Portanto, também nós, visto que temos a
rodear-nos tão grande nuvem de
testemunhas, desembaraçando-nos de todo
peso e do pecado que tenazmente nos
assedia, corramos, com perseverança, a
carreira que nos está proposta,

Filipenses 4.8
Finalmente, irmãos, tudo o que é
verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o
que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é
amável, tudo o que é de boa fama, se
alguma virtude há e se algum louvor existe,
seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
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