TEM CUIDADO DE TI
DOUTRINA AGAMENOM PR.ELIMAS GEDEON 07012016 1Tm4.16
Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino; persevera nestas coisas; porque, fazendo isto, te
salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
Introdução
Viver uma vida santa, permanecer receptivo a operação e dons do Espirito, ensinar a sã doutrina,
guardar a fé e vigiar a sua própria vida espiritual; tenha cuidado com a tua salvação . Fp2.12-13 ‘
De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença
somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor;
porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade”.
Devemos cuida de nossa vida todos os dias, que nos levar ter evidencias de uma pessoa salva por;
Tt2.11-15 “ Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens,
ensinando-nos, para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente
mundo sóbria, e justa, e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da
glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir
de toda a iniquidade, e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala estas coisas,
exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. ” Quais são as evidencias de ser
salvo ( interna e externa ), porem evidencia interna que inicia para externa, em outras palavras,
mudança, transformação santificação renuncia começa de dentro para fora.
Evidencia interna
• O testemunho do Espirito Santo Rm8.16 O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que
somos filhos de Deus;
• O testemunho da nossa consciência 1Jo3.19-21 Nisto conheceremos que somos da verdade, e
diante dele tranquilizaremos o nosso coração; porque se o coração nos condena, maior é Deus do
que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos
confiança para com Deus;
• O testemunho da nossa aversão ao pecado 1Jo3.9 Aquele que é nascido de Deus não peca
habitualmente; porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado,
porque é nascido de Deus.
• O testemunho do nascimento espiritual Jo3.5 Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo
que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
Evidencia externa
• Testemunho das mudanças ocorridas em nós 2Co5.17 Pelo que, se alguém está em Cristo, nova
criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.
• Testemunho dos frutos produzidos Mt3.8 Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento,
• Testemunho da vitória sobre o mundo 1Jo5.4 porque todo o que é nascido de Deus vence o
mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.

Paulo diz a Timóteo que não é so dizer sou salvo, mas tem que ter evidencia de salvo; ele escrever
para Timóteo ter cuidado no que ensina, e na sua própria vida “tem cuidado de ti.”
Queremos aborda alguns pontos de reflexão.
1. Tenha cuidado com o seu proceder 1Sm3.19 Samuel crescia, e o Senhor era com ele e não
deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. A dignidade do cristão é revelada pelo
procedimento.
* Vós sois a carta de Cristo 2Co3.2-3 Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida
e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita,
não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne
do coração.
* Eu, o Senhor esquadrinho o coração Jr17.10 Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o
coração; e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.
* Santos em toda a vossa maneira de viver 1Pe2.12 tendo o vosso procedimento correto entre os
gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas
boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação.
2. Tenha cuidado com seu falar 1Co13.11 Quando eu era menino, pensava como menino; mas,
logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
* Fala o que convém a sã doutrina Tt2.1 Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.
* Assim falai e assim procedei Tg2.12 Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como
havendo de ser julgados pela lei da liberdade.
* Refreie a língua 1Pe3.10 Pois, quem quer amar a vida, e ver os dias bons, refreie a sua língua do
mal, e os seus lábios não falem engano; Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Ef4.29 Não
saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a
fim de que ministre graça aos que a ouvem.
3. Tenha cuidado com sua fé Hb11.8 Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um
lugar que havia de receber por herança; e saiu, sem saber para onde ia. Fé é crer e confiar , sem
obediência não a fé.
* Deus conhece a nossa fé 1Tm1.5 Mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um
coração puro, de uma boa consciência, e de uma fé não fingida; É mais preciosa 1Pe1.7 para que a
prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde
para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo;
* Somos edificados Jd20 Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no
Espírito Santo,
* É um escudo Ef6.16 tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os
dardos inflamados do Maligno.
* A vitória que vence 1Jo5.4 porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a
vitória que vence o mundo: a nossa fé.

4. Tenha cuidado com sua pureza 1Tm5.22 A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem
participes dos pecados alheios; conserva-te a ti mesmo puro. Quando Deus chama alguém para si,
chama-o para ser santo 1Ts4.7 Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a
santificação.
* Quem subirá ao monte do Senhor Sl24.3ª Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no
seu lugar santo?
* Quem habitará no seu lugar santo Sl15.1 Quem, Senhor, habitará na tua tenda? quem morará no
teu santo monte?
Conclusão
2Tm 1.14 guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo, que habita em nós.
Ap3.11 Venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Deus ordena que guardemos com diligencia

