Estudo bíblico
FRUTO DO ESPÍRITO
“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.
E todo aquele que luta de tudo se abstém; eles para alcançar uma coroa
corruptível, nós, porém, incorruptível.” 1 Co 9.24,25
“Mas, se vocês não podem
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¤ 9º FRUTO |TEMPERANÇA

Enquanto nossos pensamentos e
nossos sentimentos forem carnais,
nossos atos também o serão.

Deus precisa dominar nossos
pensamentos (espírito) e nossos
sentimentos (alma).
A palavra temperança também
é usada em referência ao domínio
do cristão sobre os desejos sexuais.

- nas compras (consumismo);
- no que comemos (gula);
- no sono (preguiça);

- no uso do tempo (atividades inúteis);
- dominar a mente (pensamentos);
¤ Com o próximo:
- com a língua; (segredos e fofocas);
- na confiança dada aos amigos;

¤ PARA MEDITAR:
Deus plantou em nós a semente
da sua Palavra e nos deu Seu santo
espírito. hoje, Ele espera encontrar fruto em nossas vidas!
Precisamos amadurecer para que
estes frutos possam ser colhidos
pelo Senhor!
Rm 7.14 / 1Ts 5.21-28 / 1Co 10.23

