


De 1 a 10, 
que nota você
dá para sua vida 
espiritual?



Como saber se está faltando vigor espiritual na sua vida

1- Com que intensidade você tem tido um tempo 
significativo de comunhão com Deus?

“Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma 
anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do 

Deus vivo” (Sl 42:1-2).



2- O que ocupa mais o seu tempo e a sua mente: as 
coisas e preocupações desta vida, ou aquilo que diz 
respeito a vida eterna?

“Você diz: Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de
nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de
compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este
aconselho: Compre de mim ouro refinado no fogo e você
se tornará rico; compre roupas brancas e vista-se para
cobrir a sua vergonhosa nudez; e compre colírio para ungir
os seus olhos e poder enxergar” (Ap 3:18).



“Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais 
miseráveis de todos os homens” (I Co 15:19).

“Eis que estou a porta e bato: se alguém ouvir a minha voz 
e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele 

comigo” (Ap 3:20).

“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 
Igrejas” (Ap 3:22).



3- O que mais apaixona você: coisas ou pessoas?

“Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e 
o amor. O maior deles, porém, é o amor” (I Co 13:13).



Conclusão

Existe cura?

“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam 
apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos 

do refrigério pela presença do Senhor” (At 3:19).

“Se confessarmos nossos pecados Ele é fiel e justo 
para nos perdoar...” (I Jo 1:9).



“Deixe o perverso o seu caminho... volte-se para 
Deus, porque ele é rico em perdoar” (Is 55:7).

“Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo; 
clamem por ele enquanto está perto” (Is 55:6).


