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VIVENDO NO ESPÍRITO

NÃO VIVA NA CARNE
Nesta lição aprendemos o quão importante
é viver no Espírito, porém uma passagem
no livro de Provérbio deixa muito claro
as características de um homem que não
vive no Espírito, pelo contrário um pessoa
completamente carnal.
“Estas seis coisas aborrecem o Senhor, e
a sétima sua alma abomina: olhos altivos,
língua mentirosa, mãos que derramam sangue
inocente, coração que maquina pensamentos
viciosos, pés que se apressam a correr para o
mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o
que semeia contenda entre irmãos”. Pv 6.16-19

OLHOS ALTIVOS:
São pessoas que olham os outros de cima
para baixo, como se estivesse num lugar
elevado, é o mesmo que arrogância, se acham
superiores aos outros.

LÍNGUA MENTIROSA:
Pessoas que transformam a mentira numa
praxe, num costume, fazem da mentira parte
de seu cotidiano, e tentam justificar que suas
mentiras são do bem, ou que mentem por
uma boa causa, sendo que mentira sempre
aborrecerá o Senhor.

MÃOS QUE DERRAMAM SANGUE
INOCENTE:
O Senhor muito se aborrece com homens
perversos, que sentem prazer na maldade,
que matam pessoas inocentes para
satisfazerem seus desejos malignos.

CORAÇÃO QUE MAQUINA
PENSAMENTOS VICIOSOS:
Pessoas que premeditam projetos
maldosos, fraudulentos, impiedosos,
malignos, e que fazem por prazer.

PÉS QUE SE APRESSAM A CORRER
PARA O MAL:
Pessoas que sempre preferem se unir
a outras pessoas más, que sentem prazer
de estar ao lado de tudo que cause dor e
sofrimento a terceiro.

TESTEMUNHA FALSA QUE PROFERE
MENTIRAS:
Pessoas que falam da vida de outros, de
forma mentirosa e impiedosa, geralmente são
pessoas que se aproveitam de situações para
denigrir a imagem de alguém
Estas seis situações aborrecem ao Senhor,
porém, a próxima faz com que a alma do
Senhor abomine.

O QUE SEMEIA CONTENDA ENTRE IRMÃOS:
Este tipo de pessoa é o que tenta colocar a
obra do Senhor em risco, o famoso leva e traz,
que tenta destruir a comunhão dos irmãos
com comentários maldosos e fraudulentos,
fazendo com que os irmãos percam a paz
entre si.
Quem tem o hábito de cometer qualquer
um destes atos, ainda não passou pelo
processo de conversão e ainda é uma pessoa
completamente carnal.
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