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#1 - Seja feliz







A Palavra nos diz que o jovem é forte e essa força se mostra através da nossa
alegria.
A fórmula para a felicidade é confiar em Deus.
A felicidade não vem somente quando você se casar, seja feliz na sua
mocidade, enquanto você é jovem.
Seja feliz com moderação, a felicidade que o mundo nos oferece é falsa e
passageira, faça de Deus a sua maior alegria e o restante será
complementado.
Os sofrimentos em Cristo só nos mostram que estamos no caminho certo.

“Alegre-se, jovem, na sua mocidade! Seja feliz o seu coração nos dias da sua
juventude! Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar; mas
saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a
ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são
passageiros.” (Eclesiastes 11:9-10)

“Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que
também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria.”
(1 Pedro 4:13)

#2 – Dedique-se às escrituras



Quando você se dedica às escrituras você conserva pura a sua conduta, o
Diabo lhe dará a oportunidade de pecar mas você não irá cair no erro.
Você se fortalece para combater o Diabo.

“Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua
palavra. Eu te busco de todo o coração; não permitas que eu me desvie dos teus
mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti.”
(Salmos 119 9:11)

Veja mais mensagens como esta em:
www.nibcidadededeus.com

#3 – Seja um bom exemplo




Tenha sempre em mente que você está sendo visto, Deus está olhando para
você 24 horas por dia.
Nosso melhor exemplo é Jesus.
O jovem cristão deve ser exemplo...
- Na palavra: palavras que edificam, encorajam, ajudam, ensinam...
- No procedimento: refere-se ao comportamento como um todo. Suas atitudes
não devem demonstrar “mau testemunho”.
- No amor: deve ser o motivo da sua conduta.
- Na fé: fidelidade, dependência e firmeza.
- Na pureza: crescimento em santidade.

“Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis
na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.” (1 Timóteo 4:12)
#4 – Respeite os mais velhos


Não seja orgulhoso, respeite seus líderes pois ele tem mais conhecimento na
Palavra do que você, respeite as autoridades governamentais mesmo que não
sejam um exemplo, respeite os mais velhos pois eles tem mais experiência do
que você.

Da mesma forma jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para
com os outros, porque "Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos
humildes". (1 Pedro 5:5)
“A beleza dos jovens está na sua força; a glória dos idosos, nos seus cabelos brancos.
“(Provérbios 20:29)

Veja mais mensagens como esta em:
www.nibcidadededeus.com

