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Poucos estão alertas no meio do povo de Deus.
Se ligue no máximo e esteja vigilante.
O nosso inimigo está o nosso redor e ele quer ver um filho de Deus é nos ‘levar pra lona’, ele quer
nos acusar.
Ele tenta a todo momento copiar a Deus mas ele não consegue.
Deus inventa o casamento e o diabo inventa o ‘se amigar’.
Deus se agrada com os filhos que vão até o monte orar, celebram a páscoa, que adoram o Senhor.
Vigie para que você não caia nessas armadilhas que satanás aprontam todos os dias.
Um dia Jesus vai voltar de verdade, você quer ser pego com a ‘boca na botija’?
Você já passou em ser pego por Deus em meio ao pecado?
Assim como você se aperta financeiramente pra conseguir comprar alguma coisa, assim você deve
fazer com a sua vida espiritual, pare de mentir, ser imoral, de pecar para que no future você possa
morar no céu com Deus.
O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham
plenamente. (João 10:10)
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O inimigo quer jogar os filhos de Deus ‘na lona’.
Fazer o que convém aos nossos corações parece bom, trabalhe todos os dias para que seu velho
homem fique longe de você

Portanto, você, que julga, os outros é indesculpável; pois está condenando a si mesmo naquilo em que
julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que
praticam tais coisas é conforme a verdade. (Romanos 2:1,2)
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Nós não podemos julgar, Deus é quem é o juíz.
O juízo de Deus vai cair sobre quem mexe com os seus filhos.

cantem diante do Senhor, porque ele vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os povos,
com retidão. (Salmos 98:9)
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O Espírito Santo vai nos ajudar a chegar bem no dia em que Deus vai nos julgar.
A bíblia nos ensina apagar o mal com o bem.
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama
quem dá com alegria. (2 Coríntios 9:7)

