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5- Não seja vingativo.
Você já quis vinga-se de alguém?
Não se vingue, nem guarde ódio de alguém. (Lev. 19:18)
A vontade de Deus é que você seja manso.
Não faça mal a alguém que lhe fez mal. (Romanos 12:17)
1 Pedro 3:9- Ao invés de você amaldiçoar os outros você deve abençoar.
Não retribua o mal com o mal.
Mateus 5:38-42- não procure meio de se vingar de alguém .
Arranque a mágoa de sua vida.
6- Alegrem-se sempre
Você é uma pessoa alegre?
Se você está triste, alegre-se! Não recebeu o salário, alegre-se! Planejou algo e deu
errado, alegre-se! Está doente, alegre-se!
Você não pode deixar as divergências da vida tirar a sua alegria.
Você tem que acordar alegre! E agradeça a DEUS por estar vivo.
A sua alegria é Jesus. (Filipenses 4:4)
Quem vai determinar sua alegria é você mesmo.
A verdadeira alegria você só experimentará quando estiver agradando a Deus, porque
o pecado entristece você.
A alegria é fruto do Espirito Santo. Se você é uma pessoa de Deus, esteja alegre.
Demonstre sua alegria por pertencer ao Senhor.
Você não pode deixar o mundo abafar sua alegria, ela não pode ser interna e sim,
externa.
Carregue sua cruz sorrindo porque se não você desistirá.

Alegrem-se na esperança, que sua esperança esteja no Senhor. (Romanos 12:12)
7-Orem Continuamente
O que é oração pra você?
- Oração nada mas é, do que você conversar com seu melhor amigo.
Se você é filho de Deus, converse com seu Pai.
Você tem feitos suas orações particulares? Tem orado diariamente?
- se você não ora constantemente, você não está bem espiritualmente. Está falhando
no seu relacionamento com Deus.
Efésios 6:18 – Ore em todas as ocasiões.
Colossenses 4:2 - Dediquem-se à oração.
O seu sinal com Deus não cai, é 24 horas.
8- Sejam agradecidos
Lucas 17:11-19 – seja como um dos leprosos que voltou e agradeceu a Deus por ser
curado.
Pare de reclamar, seja grato.
Efésios 5:20- Agradeça a Deus sempre por todas as coisas.
9- Não apaguem (atrapalhem) o Espírito Santo
Você não pode deixar que suas ações atrapalhem o Espírito Santo.
A função do Espírito Santo é de lhe guiar, jovem. Ele sempre lhe mostrará o caminho
certo mas você tem a opção de seguir pelo livre arbítrio.
Efésios 4:30- Não entristeçam o Espírito Santo.
Gálatas 5:16- Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.

