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“Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de noite, para
que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos
prosperarão e você será bem sucedido’’. (Josués 1:8).
Os 5 passos da meditação:






Entender a passagem bíblica.
Decorar a passagem bíblica.
Tirar uma lição da passagem bíblica.
Fazer uma decisão para sua vida.
Compartilhar com Deus a decisão tomada na meditação.

” Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: "Tu és o meu Senhor; não
tenho bem nenhum além de ti". Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis
em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros
deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os
seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice; és tu que garantes o meu futuro. As
divisas caíram para mim em lugares agradáveis: Tenho uma bela herança! Bendirei o Senhor,
que me aconselha; na escura noite o meu coração me ensina! Sempre tenho o Senhor diante
de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no
íntimo exulto; mesmo o meu corpo repousará tranqüilo, porque tu não me abandonarás no
sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda
da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita”. (Salmos 16).

#1- O Senhor nos protege:


Deus é a nossa proteção e o nosso refugio, independente da situação.

“Nossa esperança está no Senhor; ele é o nosso auxílio e a nossa proteção”. (Salmo 33:20)

#2- Senhorio:




Não deixe os seus bens materiais ser o Senhor da sua vida.
Não deixe o dinheiro ser o Senhor da sua vida.
O que você tem alimentado mais ? A sua carne ou seu espírito ?

“Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios; o meu suspiro não te é oculto”.
(Salmo 38:9).

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

#3- Exemplo, testemunho:






Tenha referenciais de pessoas íntegras na sua vida.
Deus quer que você tenha momentos que tragam alegrias eternas para sua vida.
Seja um bom exemplo, pois as pessoas estão olhando para você.
Os seus filhos estão olhando para você!!!
O nosso foco tem que ser bons exemplos, pessoas que nos levem para o céu.

#4- Inimigos de Deus



Se afaste das más amizades, se afaste da rodada do mundo, se afaste das pessoas que
lhe afastam de Deus.
Não deixe que ninguém lhe afaste da vontade de Deus.

#5- Dependência de Deus


Tenha a dependência única de Deus.

“Desde o ventre materno dependo de ti; tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe.
Eu sempre te louvarei!” (Sl 71:6)

#6- As bênçãos do Senhor:



Deus nos enche de bênçãos quando fazemos a sua vontade.
Não atrapalhe as benções do Senhor para sua vida.

#7- Ensino:



Nos temos que ter momentos na igreja para alimentar seu espírito.
Alimente o espírito que habita em você!
“Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas;”(Salmo 25:4).

#8- Segurança:






Deus sabe qual é a sua luta, Ele sabe de o que você precisa.
A alegria do Senhor é a nossa força.?
Confie em Deus e você não será abalado.
Nossa vida é tomada por decisões.
Pratique suas decisões.

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

#9- Alegria:
“Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria”. (Salmos 104:34).




Tenha momentos de alegria com seus amigos.
Cultive momentos de alegria.

#10- Salvação:



Tome cuidado com a sua vida, esse espírito que habita em você precisa ir para o céu.
Tenha cuidado com as suas atitudes, cuide da sua vida.

#11- Céu, eternidade:



Somente no céu você terá uma alegria plena!
A sua salvação está no Senhor.

“Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos”. (Sl 119:66)

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

