
Tema:
Jugo Igual 

     
   

       Jugo  =   Fidelidade    
Igual

Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: 
"Habitarei com eles e entre eles andarei; serei o seu Deus, e eles serão o meu povo".  
2 Coríntios 6:16
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Fidelidade é Importante.

 Por que Fidelidade é importante?

“Somos o santuário do Deus vivo”

Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: 
"Habitarei com eles e entre eles andarei; serei o seu 
Deus, e eles serão o meu povo".  2 Coríntios 6:16



Por que não somos fiéis?

 Porque  deixamos de seguir  o ensino da:

 - Palavra de Deus

 Dos pais

 Dos irmãos ( Crentes)

Exortação!!!
Filho meu, ouve o ensino do teu pai, 
e não deixes a instrução de tua mãe.

                                    Provérbios 1:8

                                                                      
    

  Todo tipo de relação:
           Amorosa
           Amizades
           Sociedade



Por que somos menos obedientes?

 Porque nosso Alvo  deixou de ser

 Deus e nosso Senhor Jesus Cristo

Precisamos:

Mais tempo para Deus

Mais  tempo para viver em família

Mais  tempo e foco nas reuniões dos crentes

Mais Santidade ( separação) 



Argumentos usados para o Namoro

 Este texto não cabe pra mim!

 Agora eu já estou gostando e fica difícil!!

 Ele (a) pode se converter

 Estou orando por Ela (e)

 E outras criatividades....



Argumentos usados para Amizades

 Não me deixo influenciar por meus amigos

 Só vou dar uma passadinha

 Deixa comigo que eu sei me cuidar

 Quem sabe eu consiga mudar meu amigo

 “Meus amigos são melhores que muitos crentes”
Não vos enganeis:  As más conversações
 corrompem os bons costumes. I Cor 15:33

Retirai-vos do meio deles



Como vamos compartilhar de 
mesmos pensamentos?

Se as  expectativas do casal são 
diferentes?

Se há desencontro de interesses 
futuros?

... OU que união do crente com o incrédulo?   2 Cor. 6:15b



É preciso caminhar no mesmo sentido

Precisamos estar na mesma página

Remar no mesmo sentido



Jugo  =  Felicidade      
  



Jugo # é Infelicidade

        

Começa assim!!!

E continua   Assim!!!



E agora o que fazer?

Retomar o ponto de partida

  Voltar a Obediência

 Retomar a Fidelidade 

Temos que tomar decisões firmes e romper 
os relacionamentos que estão fora dos 
propósitos de Deus.
-   antes do casamento
- Antes da influência do mal em nossas vidas

Separai-vos, diz o Senhor v17



Renovar nosso compromisso com 
Deus.

 Reconciliação

 Obediência 

 Consistência ( firmeza)

Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor; dá-me 
entendimento conforme a tua palavra. 
                                             Salmos 119:169



 1. Fidelidade sem obediência não é fidelidade

 2. Fidelidade + jugo =  Felicidade

 3. Devemos estar alinhados com os propósitos de Deus

 4. Reconciliação é  preciso....

Lições que aprendi!

       Jugo  =   Fidelidade    
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