JESUS, O ÚNICO CAMINHO PARA A JUVENTUDE
Gilvane de Abreu, pastor
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO JOVEM CRISTÃO
Texto: Col. 1: 9-13
Introdução: Equipamentos usados pela juventude no dia a dia, nenhum
jovem sai de casa sem seu Smartphone nesses aparelhos falamos,
enviamos mensagens temos vários tipos de recursos entre eles o GPS que
os leva onde necessário.
Narração: Paulo nesta oração ele vem colocar o ideal para a vida de cada
um dos jovens cristãos.
Frase: Quais os equipamentos necessários para um jovem Cristão
Evangélico?
1. O CONHECIMENTO DO JOVEM CRISTÃO. V.9
a) Conhecimento da vontade de Deus.
Através do Espírito Santo de Deus. Isso deve ser desenvolvido no
dia a dia através da oração, a meditação, o estudo das escrituras e
a busca do poder do Espírito só assim veremos o verdadeiro
crescimento espiritual.
b) Em sabedoria e inteligência.
Não está tratando aqui de um mero conhecimento, mas do
conhecimento de Deus, que inclui comunhão em amor, para se
obter a perfeita vontade de Deus. Não conhecer apenas mas ter
comunhão e experiência espiritual.
2. O ANDAR DO JOVEM CRISTÃO. V.10
a) Agradando ao Senhor em tudo.
Mudando por completo sua maneira de viver, andar segundo o
alvo proposto por Deus, de acordo com sua palavra.
b) Frutificando.
Não podemos ficar parados no reino de Deus, cada um de nos
devemos frutificar, para gloria de Deus.
c) Crescendo no conhecimento.
3. A FORÇA DO JOVEM CRISTÃO. V.11

a) Segundo o poder de Deus.
Não é obra de homens, a força do cristão, enquanto o homem
acha que sozinho ele pode prevalecer ele se frustra, pois a nossa
força está em Cristo Jesus.
b) Em toda paciência e Longanimidade.
Os cristão da época estavam passando por muitas dificuldades,
mas Paulo os instrui que no Senhor eles iriam prevalecer era só ser
paciente. Nos hoje passamos muitas dificuldades e achamos que
não vai chegar ao fim pois somos imediatistas
c) Com alegria.
É um dos frutos do Espírito. Paulo fala aqui de alegria nos
momentos difíceis
4. A GRATIDÃO DO JOVEM CRISTÃO.-V.12-14
a) Pela participação da herança dos Santos.V.12
Primeiro ele fala de idoneidade agora passa a falar do que espera,
antes morte agora vida e vida eterna.
b) Pelo livramento do poder das trevas.V.13
Salvação em Cristo, agora é possível.
c) Pela completa redenção.-V.14
Deus nos compra de volta. Tetelestai esta pago
Conclusão: Todo jovem cristão deve estar equipado com conhecimento,
andar de modo digno, ter a força de Deus e ser grato por todos os feitos
de Deus.

