2016/008 – O Veneno do Inimigo – Mornidão Espiritual – parte 2
Semana de 13 a 18 de junho de 2016
TEXTO BASE: “14. E ao anjo da igreja que está em Laodicéia escreve: Isto diz o
Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 15. Eu sei
as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente! 16.
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
17. Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta (e não
sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu), 18. aconselhote que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes
brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas
os olhos com colírio, para que vejas. 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos
amo; sê, pois, zeloso e arrepende-te. 20 Eis que estou à porta e bato; se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele,
comigo. 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. 22. Quem tem
ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas” (Apocalipse 3.14 a 22).
1. AS TEMPERATURAS ESPIRITUAIS DAS IGREJAS:
Na vida cristã há três temperaturas espirituais:
a) Um coração ardente : sedento por Deus e por sua obra. Coração quebrantado e
humilde.
b) Um coração frio – esta no mundo mesmo, endurecido para as coisas de Deus.
c) Um coração morno – é o verdadeiro acomodado e soberbo, pois acha que já
sabe ou tem tudo, caráter não tratado, leva a vida espiritual com a “barriga” sem
ser cheio de Deus, muito menos é filho de Deus porque não é guiado pelo
Espírito Santo de Deus.
A vida espiritual da igreja de Laodicéia era morna, indefinível, apática, indiferente e
nauseante. A igreja era acomodada e apática.
Hoje abra seu coração para identificar e reconhecer esta “possível doença” espiritual e
assim tomar a decisão correta e ser medicado para a cura definitiva em Cristo Jesus.
Até agora vimos:
- CARACTERÍSTICAS DA CARTA QUE JESUS ESCREVEU À IGREJA DE
LAODICÉIA.
- AS TEMPERATURAS ESPIRITUAIS DAS IGREJAS.
Veremos na próxima semana:
- COMO IDENTIFICAR E NEUTRALIZR ESSE VENEDO.
Deus lhe abençoe
Pra. Renata Buarque Boucinha – Igreja Águas – Sede

