Data: 04/12/2016
Tema: Cinco Passos para andar no temor do
Senhor

Culto: Domingo
Pr. Nildo Pimenta

Fique alertas, o diabo virá pra cima de nossas vidas.
Jesus tem que ser nosso Senhor, não apenas nosso salvador.
Entregue sua vida nas mãos deles, deixe o dirigir a sua vida.
Deus não se importa com o seu talento, o mais importante é seu caráter.









Temor: sentimento de profundo respeito, ter grande respeito, reverência.
Reverência também significa fugir do pecado, por respeito a Deus.
Não deixe pra se arrepender depois de pecar, pense antes.
Toda vez que vier a oportunidade de pecar, fuja, para agradar a Deus.
Os olhos do Senhor estão em todo o lugar.
Temor NÃO significa medo.
O Temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
O temor do Senhor vai te ajudar a fugir das garras do inimigo.

“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; todos os que cumprem os seus preceitos
revelam bom senso. Ele será louvado para sempre!” (Salmos 111:10)
“O temor do Senhor é fonte de vida, e afasta das armadilhas da morte.” (Provérbios 14:27)
#01 – Renúncia



Renuncie o que você precisa melhorar para agradar a Deus.
Deixe de lado o seu eu e obedeça a Deus.

Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. (Mt 16:24)


O seu maior interesse deve ser seguir Jesus e não as coisas do mundo.

“Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu
discípulo.” (Lc 14:33)




Abandone o pecado do passado e siga a Jesus.
Deixe as coisas do velho homem para trás.
Não deixe o seu eu dirigir a sua vida, mas sim o Espírito Santo.

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

#02 – Fé
“Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito; deixaram
viver os meninos.” (Ex 1:17)






Mesmo em meio ás dificuldades tenha fé.
Tenha fé que as bênçãos viram em nossas vidas.
Não faça manifestações, tenha fé.
Buscar a Deus é ter fé.
Mesmo se as pessoas rirem de você tenha fé.

“Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.” (Hb 11:1)
“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e
que recompensa aqueles que o buscam.” (Hb 11:6)
#03 – Ame a Bíblia.
“Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro.” (Sl 119:97)
“Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti.” (Sl 119:11)
“Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra.”
(Sl 119:9)



Quando meditamos na palavra de Deus, ela nos ajuda nos momentos difíceis.
Meditar nos ajuda a fugir do pecado.

#04 – Obedecer




Em tudo que você fizer, pense se você está obedecendo a Deus.
Obedeça primeiramente a Deus.
Quando obedecemos a Deus, somos obedientes a todos os nossos líderes.

“Samuel, porém, respondeu: "Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios
quanto em que se obedeça à sua palavra?” A obediência é melhor do que o sacrifício, e a
submissão é melhor do que a gordura de carneiros.” (1Sm 15:22)
“Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando
viviam na ignorância.” (1Pe 1:14)
“pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa
vontade dele.” (Fp 2:13)
#05 – Intimidade







Tire um momento á sós com Deus.
Temor também é conversar com Deus, desabafar, confessar os nossos pecados.
Seja sincero com Deus em suas orações.
Na correria da vida tire tempo pra conversar com Deus.
Deus é o nosso melhor amigo, ele sabe por todas as dificuldades que passamos.
Deus sabe o nosso maior desejo.

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

“O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. “
(Sl 25:14)
“O rei se alegra na tua força, ó Senhor! Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe
dás!” (Sl 21:1)
Promessas para que teme a Deus






Sabedoria.
Deus vai defender quem o teme.
Deus dará sustento.
Vida longa.
Felicidade e tranquilidade.

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

