
Compreendendo a mornidão espiritual (Ap 3:15 e 16):  É quando o 
cristão não é fervoroso servindo ao Senhor, mas também não é 
totalmente frio, um ímpio, um desviado, alguém que se afastou de Cristo. 
Mornidão é desinteresse pelas coisas de Deus, falta de intensidade, de 
compromisso, de serviço, de paixão por Deus e por sua obra. A mornidão 
é espiritual porque só ataca essa área. A pessoa continua intensa para a 
carreira, academia, laser etc. Só não é intensa para Deus. 

1- São muitas as causas de mornidão:  Pedro estava frustrado com 
seu próprio erro de negar Jesus, chateado ao ver a multidão abandonar 
Jesus e ainda duvidava da ressurreição. Outra causa de mornidão é o foco 
exagerado em riquezas e prazeres que sufoca a paixão pelas coisas de 
Deus (Lc 8:14). Qual a nossa temperatura espiritual? Somos intensos na 
oração, na palavra, no serviço? Como nossa célula pode ser mais intensa?

2- O amor que nos aquece:  Jesus foi até a praia dos desanimados para 
restaurá-los e fez uma refeição para eles. As pessoas com quem você anda 
estão decidindo sua temperatura. Os quentes precisam encostar nos 
mornos para incendiá-los. Jesus nos pergunta: Você me ama? Jesus nos 
ordena: Apascente (ame) minhas ovelhas. Em outras palavras, se envolva, 
ajude, compartilhe, ministre, não viva para si mesmo. Egoísmo é frieza. O 
amor é a chama que deve arder em nossos corações. Vamos orar por isso? 
Líder, ministre impondo as mãos sobre cada pessoa, declare a mente e o 
coração livres das amarras para serem intensos em Deus! 

Aos Visitantes:  Jesus veio hoje até a “sua praia” porque Ele te ama, tem um
 propósito na sua vida e quer te conduzir de volta para Ele...

Semana  V – VENCENDO A MORNIDÃO ESPIRITUAL

Sugestão de Louvor: Os sonhos de Deus – Ludmila Ferber

Texto Base: João 21:1-17. Quando Jesus chamou seus discípulos 
todos deixaram sua vida secular para fazerem a obra de Deus, 
inclusive Pedro, que era pescador. Eles viram Jesus libertar, curar 
e salvar. Eles receberam a promessa de que fariam coisas maio-
res. Mas agora Jesus havia morrido e parecia que tudo havia aca-
bado. Então, quando Pedro diz “vou pescar” ele estava dizendo: 
“desisti, vou retornar para minha antiga vida”. 

Jesus e o Amor  (João 13:1)


