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Salmos 116:1-19

1- Minha gratidão
Agora, nosso Deus, damos-te graças, e louvamos o teu glorioso nome.
(1 Crônicas 29:13)








Devemos ser gratos, pois Deus nos amou primeiro.
O espirito de Deus é dado como um presente, e nos ajuda a ter uma vida conforme
a vontade do Senhor.
Enquanto você for grato Deus não deixa de olhar para você.
Ele se alegra quando você agradece nas pequenas coisas, as mais simples.
Em tudo ser grato.
Gratidão abre portas.

2- Minha adoração
Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em
verdade".
(João 4:24)






Louve a Deus com sua vida.
Qualquer atitude da sua vida de obediência é um ato de adoração a Deus.
Esteja disposto a adorar a partir do momento em que acorda.
Adorar a Deus te faz ter uma nova essência.
Confie em Deus e você esta adorando a ele.

Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de
Deus. (1 Coríntios 10:31)

3- Minha Servidão
Prestem culto ao Senhor com alegria; entrem na sua presença com cânticos alegres.

(Salmos 100:2)




Deus te abençoa com o seu servir.
Trabalhe para Deus pois ele é bom.
Deus aguarda por você.
Veja mais mensagens como esta em:
www.nibcidadededeus.com




Um coração salvo é aquele disposto a servir.
Todo cristão é um ministro de Deus.

4- Minha obediência
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.

(1 Samuel 15:22)



Se você ama a Deus, você obedece.
Ama e obedece a seus pais.

5- Tua luz
"Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um
monte. (Mateus 5:14)
 Amando seu irmão mostra que você esta na luz.
 Precisamos fazer a luz de Deus brilhar neste mundo.
 Que sua vida seja a luz na vida da sua família, amigos.

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

