
         Check-up preventivo contra o vírus da paralisia espiritual
Guia para reflexão no livro de Gálatas – IBCU –  julho08

(1) Estou sendo enfeitiçado por algo que não faça parte do evangelho da Graça de Deus? 
(3:1)
(2) Busco a aprovação dos homens ou a de Deus? (1:10)
(3) Existe algo em minha vida que pode anular a graça de Deus? (2:21;5:4)
(4) Vivo pela fé no Filho de Deus em todos os aspectos da minha vida? Quais as promessas 
que ocupam minha mente? Ajo movido pelo Espírito? (2:20; 5:25)
(5) Para quem eu vivo? Para Deus ou para o mundo/carne/poderes das trevas? (2:19)
(6) Tenho usado o dom do Espírito Santo como uma bênção do mundo vindouro à minha 
disposição aqui e agora para me preparar para a eternidade? (3:14)
(7) Quais os hábitos em minha que podem me deixar escravizado aos poderes do mundo? 
Tenho utilizado a mentalidade de filho de Deus para lidar com a sedução destes poderes? 
(4:3;4;9)
(8) Como está a minha disposição para servir ao próximo com alegria? (4:14-15)
(9) Tenho mais do caráter de Cristo hoje do que há um ano? (4:19)
(10) Tenho permanecido firme na liberdade obtida em Cristo? Quais os jugos de escravidão 
a que sou mais sensível? (5:1)
(11) Minha maior expectativa é ser revestido da justiça do reino dos céus? (5:5) Dependo 
da graça e aguardo pela fé este revestimento? 
(12) Tenho liberdade para andar, correr e até voar para atender as demandas de Deus em 
minha vida? Algo me impede de correr? (5:7)
(13) Estou permitindo algum fermento de legalismo em minha vida? (5:9)
(14) Aceito de bom grado os desconfortos trazidos pelo escândalo da cruz? (5:11) 
(15) Quais as formas que a carne utiliza para tirar proveito da minha liberdade em Cristo? 
(5:13)
(16) Estou consciente do conflito entre os desejos da carne e do Espírito em meu interior? 
Tenho aprendido a exercitar a minha vontade para superar este conflito, submetendo-a à 
liderança do Espírito? (5:16,18)
(17) Entendo que as obras da carne profanam áreas sagradas da minha existência? Em quais 
dessas áreas sou mais vulnerável? Tenho experimentado a crucificação com Cristo e o fruto 
do Espírito como o antídoto contra as obras da carne? (5:19-25)
(18) Procuro observar  pessoas com fardo pesado ao meu redor, oferecendo-me para levá-
lo? Estou  atento a pessoas  necessitadas de restauração? (6:1,2)
(19) Existe algum jugo escravizador que estou tolerando? Qual a carga que devo aceitar e 
levar como a parte que me cabe? (5:1)
(20) Minha prioridade é semear para a vida eterna? Meu maior valor é buscar o que faz 
parte da nova criação? Reconheço que estou nas mãos de um Deus justo que recompensará 
a cada um com a colheita adequada de tudo que foi semeado? (6:8,10,15)


