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"Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, mas
apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.”(Mateus 7:21)
“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela
renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12:2)
“Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade
do Senhor.” (Efésios. 5:17)
“Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de
Deus, recebam o que ele prometeu;” (Hebreus.10:36)

#01 - A vontade de Deus é que cresçamos cada vez mais na Palavra.

“Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões
e ação de graças por todos os homens; pelos reis e por todos os que exercem autoridade,
para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é
bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam
salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.”( 1Timóteo. 2:1-4)




Guarde a Palavra de Deus no seu coração, viva o que nela está escrita, pratique-a.
Deus escreveu em sua Palavra quais são os seus planos para a nossa vida, cabe a nós
aproveitar o nosso vigor para sermos produtivos a Ele.
Quando pensarmos que já aprendemos o bastante Deus irá nos mostrar que podemos
aprender mais, irá nos revelar que podemos crescer mais ainda.

#02 - Obedeça as suas autoridades.
“Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há
autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas.
Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus
instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos.”
(Romanos.13:1-2)


Deus não permite que escolhamos as nossas autoridades, Ele as coloca nas nossas
vidas conforme necessitamos ser moldados.
Veja mais mensagens como esta em:
www.nibcidadededeus.com




Quando batemos de frente com nossas autoridades estamos indo contra a vontade de
Deus.
Obedeça por questão de consciência, se você não gosta de sua autoridade ore a Deus.



“Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles
cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho
deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.”
(Hebreus. 13:17)
Os nossos líderes prestarão contas de nossas vidas.

“Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens
quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem
ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os
homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que
vocês estão servindo.”(Colossenses. 3:22-24)



Respeite o seu líder. Não é necessário um regime militar, mas sim respeito, pois foi
Deus que o colocou na sua vida, independente de seu líder ser bom ou ruim.
Honre suas autoridades, pois isso é louvável diante de Deus.

#03 - Devemos ser gratos.
“Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo
Jesus.” (1Tessalonicenses. 5:18)



A nossa vida não será só bênçãos, pois sem sofrimento não há crescimento.
Temos que ser gratos pelo que temos, pela casa que temos, pela roupa que vestimos,
pela família que Deus nos deu.

Colossenses. 4:2 - Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos.



Deus procura pessoas mais gratas.
Nada do que passamos aqui pode ser comparado com a glória que nos é reservada.

“Portanto, já que estamos recebendo um Reino inabalável, sejamos
agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor;”
(Hebreus. 12:28)


Peça a Deus o que você precisa, mas que a Graça de Deus te baste.

Veja mais mensagens como esta em:
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#04 - Seja santo.
“A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da imoralidade sexual.”
(1Tessalonicenses.4:3)


Devemos nos parecer mais e mais com Cristo, assim como Ele é santo devemos ser
santos.
Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e
irrepreensíveis em sua presença. (Efésios. 1:4)




Você tem que ser santo e puro na presença de Deus.
Se você já é filho então procure ser como o Pai.

“Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se
corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do
novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da
verdade. (Efésios. 4:22)
“Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua
vontade.” (João. 9:31)

Veja mais mensagens como esta em:
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