16 - Vá levante e brilhe e a Deus dê a glória.
06/05/2018 até 12/05/2018

Quebra-gelo: Você brilha ou é sem brilho.
Referências bíblicas básico: Jr. 29:11 porque eu bem sei os pensamentos que penso de
vós, diz o Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais.
Desenvolvimento: Deus nos criou para o seu louvor Sua louvar e sua gloria (Ef.1:11).
Se mil anos vivessemos não seriam o suficiente para lhe louvar pelo seu imenso amor,
cuidados, e pelo sangue de Jesus derramado por nossos pecados. E seu propósito para
nós, sua criação, é que brilhemos e resplandeçamos sua glória.
Assim, vamos meditar três pontos de como fazemos para brilhar, e resplandecer jesus
em nossas vidas:
01 . Temer a Deus.
A Bíblia nos explica que é sábio temer a Deus, porque toda sabedoria vem de Deus,
respeitar a Deus e fazer sua vontade teremos sabedoria (Pv.9:10).
E para quê você precisa de sabedoria? Para ter pensamento pensamento
estratégico para ser bom estudante, para ter um bom convívio com pessoas para leválas com Céu, que é o lugar para onde, nós crentes em Cristo Jesus, iremos e devemos
levar nossos amigos, parentes, colegas de escola ..., pense em alguém e imagine como
seria bom se ele também fosse temente a Deus e aceite seu conselho ( Sl.25:14).
Você fala que Jesus salva aos outros?
Então você brilhe, dê gória a Deus!
02 – Ter um coração perfeito.
Possuir um coração perfeito é amar verdadeiramente a Deus, é ter um coração
cheio do desejo de fazer o que é certo. É buscar é corrigir nossas falhas, já ouviu alguém
dizer? ”eu nasci assim e vou morrer assim” ninguém morre como nasce, crescemos,
envelhecemos, nos formamos, casamos, realizamos ou não nossos sonhos, ..., é uma
grande falta de conhecimento do amor de Deus dizer isso, pois Deus deu seu único Filho
que nos transformar e nos dá vida eterna, Não é? A voz do povo nunca será a voz de
Deus, pois a voz de Deus é o Espirito Santo que fala a quem tem um coração perfeito
(2Cr.9:10).
Vá, levante e brilhe com esse coração perfeito, aleluia!
03 – O Senhor é nossa força.
Os super heróis possuem duas identidades, perceba o plano do inimigo de nossas
almas: nos confundir. Em uma identidade ele é só, fraco, feio, pobre e desempregado,

aí ele pega uma máscara ou capa ou varinha, ou martelo, ufa e de repente tcharan, ele
é admirado, forte, poderoso, rico e ainda salva as pessoas.
“Não fiquem tristes a alegria do senhor é nossa força” Ne.08:10. Não precisamos
de mácara, precisanos de fé no Altissímo. Davi jovem e pequeno foi um herói na fé com
uma pedra derrubou um gigante, Sansão arrependido e retomando sua fé lutou e
venceu mil homens, Josué com fé derrubou uma forte muralha só lhe rodeando. A Bíblia
é repleta desses heróis da fé. Que foram fortes porque ...O Senhor era sua força, por
isso eles brilham até hoje.
O relacionamento com Deus é uma escolha e é construido. Com Jesus como
nosso salvador temos acesso direto a Deus, esse relacionamento nos dá força porque
Deus se alegra e nos torma heróis de hoje, amando a Deus, honrando pai e mãe, sendo
pessoas íntegras, referências pra outros verem nossa força – Jesus em nós -, não se
entristeça se não for picado por uma aranha,nem por não ter martelo ou capa. Basta
fazer Deus alegrar com seu testemunho de um jovem fiel com um relacionamneto sério,
comprometido, apaixonado pela Palavra.
Assim você não poderá se esconder ou se disfarçar porque você brilhará e seu
brilho alegrará o Senhor e “... a alegria do Senhor é a nossa força” Ne.8:10.

Você deseja ser luz por onde andar? Deseja ter um relacionamente sério com
Deus? Então vamos orar e
Vá levante e brilhe e a Deus dê a glória!
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