
  

As virtudes a
desenvolver



  

Convite a um
auto-exame

Eu realmente vivo em novidade 
de vida? Na nova natureza?



  

Romanos 6:4 b

...como Cristo foi ressuscitado dentre os 
mortos, pela glória do Pai, assim andemos 
nós também em novidade de vida.



  

II Coríntios 5:17

João 3:3-7

Gálatas 2:20

Efésios 4:24

Assim que, se alguém está em Cristo, 
nova criatura é; as coisas velhas já 
passaram; eis que tudo se fez novo.



  

A conversão implica em 
deixar para trás o modo de 
agir, de pensar e falar: é

C-O-N-V-E-R-S-Ã-O



  



  

II Crônicas 7:14

E se o meu povo, que se chama pelo meu 
nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha 
face e se converter dos seus maus 
caminhos, então eu ouvirei dos céus, e 
perdoarei os seus pecados...



  

Ezequiel 33:11

...diz o Senhor DEUS, que não tenho 
prazer na morte do ímpio, mas em que o 
ímpio se converta do seu caminho, e viva. 
Convertei-vos, convertei-vos dos vossos 
maus caminhos...



  

I Tessalonicenses 1:9 b

...e como dos ídolos vos convertestes a 
Deus, para servir o Deus vivo e 
verdadeiro.

I Reis 8:47-48

Atos 14:15



  

Modo de pensar

• Egoísta

• Orgulhoso

• Enganoso

• Egocêntrico

• Arrogante

• Mundano

• Terreno



  

Modo de agir

• Roubar/fraudar (ex: negócios)

• Empregado trabalha na aparência

• Bajulação • Suborno



  

Modo de falar

• Mentira

• Palavras/frases ambíguas

  (com dois sentidos)



  

Você ainda está em
“banho-maria”?

NÃO PODE!!!



  

I Reis 18:21

...até quando coxeareis entre dois 
pensamentos? Se o SENHOR é Deus, 
segui-o, e se Baal, segui-o. 



  

Lucas 9:62

...ninguém, que lança mão do arado e 
olha para trás, é apto para o reino de 
Deus.

Lucas 14:25-33



  

Devemos suprimir a 
carne e renovar a mente, 
cultivando novas virtudes.



  

Impedir que apareça, cortar, 
eliminar, fazer desaparecer, 
anular, extinguir.

Suprimir



  

Porque eu sei que em mim, isto é, na 
minha carne não habita bem algum.

Romanos 7:18

Por quê?



  

Porque os que são segundo a carne 
inclinam-se para as coisas da 
carne...Porque a inclinação da carne é 
morte...porquanto a inclinação da carne é 
inimizade contra Deus...portanto, os que 
estão na carne não podem agradar a Deus.

Romanos 8:5-8



  

Quais são estas?

Como alcançá-las?



  

O que é virtude?

• Energia espiritual

• Eficiência

• Decisão (qualidade de ser decidido)



  

E vós também, pondo nisto mesmo toda a 
diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, 
e à virtude a ciência, e à ciência a 
temperança, e à temperança a paciência, e 
à paciência a piedade, e à piedade o amor 
fraternal, e ao amor fraternal a caridade. 
Porque, se em vós houver e abundarem 
estas coisas, não vos deixarão ociosos nem 
estéreis no conhecimento de nosso Senhor 
Jesus Cristo.

II Pedro 1:5-8



  

Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é 
verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o 
que é justo, tudo o que é puro, tudo o 
que é amável, tudo o que é de boa fama, 
se há alguma virtude, e se há algum 
louvor, nisso pensai. 

Filipenses 4:8



  

...vivamos neste presente século 
sóbria, e justa, e piamente.

Tito 2:12 b



  

Estado de espírito que nos 
capacita a não agir, falar e 
julgar precipitadamente ou 
impensadamente.

• Sobriedade

Muitas vezes mencionada 
no Novo Testamento.



  

• Temperado
• Moderado
• Prudente
• Comedido

Sóbrio



  

Os velhos, que sejam sóbrios, ...as 
mulheres idosas, semelhantemente, ...para 
que ensinem as mulheres novas a serem 
prudentes, ...a serem moderadas, ...exorta 
semelhantemente os jovens a que sejam 
moderados.

Tito 2:2-6



  

Os bispos

I Timóteo 3:2

Convém, pois, que o bispo seja...sóbrio.

Tito 1:7-8

Porque convém que o bispo seja...moderado.

Romanos 12:3

I Pedro 4:7



  

• Justiça, prática

• Palavras
• Ações



  

Palavras

• Falar a verdade
Salmo 15
...aquele que...fala a verdade no seu 
coração...quem faz isto nunca será abalado.

Efésios 4:25

Por isso...falai a verdade cada um com o 
seu próximo; porque somos membros uns 
dos outros.



  

Palavras

• Palavras para edificação
Efésios 4:29

...saia da vossa boca...palavra...que for boa 
para promover a edificação, para que dê 
graça aos que a ouvem.

Efésios 5:3,4

...convém a santos...ações de graças.



  

Agir verdadeiramente
João 3:21

Mas quem pratica a verdade vem para a 
luz.

João 8:25

...Jesus lhes disse: Isso mesmo que já 
desde o princípio vos disse.



  

Agir verdadeiramente
Efésios 6:5-9
Vós, servos, obedecei...na sinceridade de 
vosso coração...não servindo à vista, 
...fazendo de coração a vontade de Deus.

Colossenses 3:22-25
...não servindo só na aparência...mas em 
simplicidade de coração...fazei-o de todo o 
coração, como ao Senhor.



  

Agir verdadeiramente

Provérbios 11:1
Balança enganosa é abominação para o 
SENHOR, mas o peso justo é o seu prazer.



  

• Piedade

Andar em comunhão com o 
Senhor representando-O 
neste mundo.



  

Devemos exercitar-nos na 
piedade. I Timóteo 4:7

É grande ganho. I Timóteo 6:6

Devemos segui-la. I Timóteo 6:11

Nos convém. II Pedro 3:11



  

Sofreremos por isso. II Timóteo 
3:12

Porém seremos livrados. II Pedro 2:9
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