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Não existe amor sem relacionamento
O relacionamento com Deus nos desenvolve espiritualmente, nos faz crescer.
Deus nos dá talentos maravilhosos e ele não nos dá aquilo que não conseguimos administrar
Quando entedemos que temos amar a Deus acima de tudo, entedemos que amar a palavra de Deus
nos ajuda a desenvolver este amor.
Deus espera que nós abremos mão de nós mesmos para fazer a vontade de Deus.
Quando não priorizamos o que Deus tem para nossa vida, deixamos de amá-los.
Devemos parar de pensar só no que nós queremos e pensar no que Deus quer de nós.
Deus quer sigamos o exemplo de Jesus.
Se a sua prioridade já é o que Deus quer, tenha atitudes que reflitam esse pensamento.

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 3:23,24)
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Quando um escravo está fazendo algo enquanto os seus donos estão olhando, eles não tem opção de
fazer qualquer jeito, mas quando não estão olhando, eles podiam relaxam, fazer de qualquer jeito.
Assim, devemos agradar a Deus em tudo o que fizermos.
Tudo o que lhe pedirem pra fazer, faça o melhor possível, mesmo qe esteja cançado, exausto!
Pois tudo o que fazemos é pra Deus, mesmo que outra pessoa peça!
Deus não simplesmente pede que façamos o melhor, mas isso pode trazer uma oportunidade.
Uma coisa é falar outra é fazer, é fácil fazer decisões!
Nosso maior vontade como Cristão deve ser chegar no céu.
Deus tem uma obra na vida dos seus familiars, vizinho e na sua vida.
Cada uma de nossas ações devem ser em prol do reino de Deus.
É Deus, o Senhor Jesus que vai te recompensar!
Se fizéssemos tudo, cada coisa, como se fosse para o Senhor, talez a sua família já teria visto Jesus em
você.
Jesus pede pra fazermos o melhor por um motive: pra colocar uma dúvida na cabeça daqueles que não
tem Jesus, que os façam ver que você faz o melhor por que você tem Jesus na sua vida.
Se nós conseguirmos fazer o nosso melhor, nós poderemos mudar o mundo.
Apesar de sermos cristãos talvez não temos a comunhão necessária com Deus.
Pense se sua conversão te convenceu ou realmente te converteu.
O problema é que o nosso conhecimento sobre Jesus é limitado, nós não damos a devida importância
pros nossos compromissos com Jesus.
O Evangelho de Jesus não é tem um importância mediana, ou você vive 100% a palavra ou você
descredibiliza o próprio evangelho.
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A Causa de não estarmos fazendo a diferença no mundo é que não estamos dando a máxima
importância pras coisas de Deus.
Abrir mão de tudo pra seguir Jesus é o básico!
Tudo inclui a propria vida, a sua vida não pode ser mais importante de fazer o que Jesus mandou.
Se tem alguma coisa que seja mais importante de Jesus na sua vida, você não serve pra ser seu
discípulo.
Cada oportunidade de fazer o bem pra quem precisa, é uma oportunidade de servir a Deus.
Mateus 25:34-40
Quando fazemos o bem a um de nossos irmãos, estamos fazendo bem a Jesus.
Não queira relativar a vontade de Deus pra sua vida!

Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão-somente puder
terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da
graça de Deus.
•
•
•
•
•
•
•

Atos 20:24
Nada é mais importante que ter um relacionamento com Deus.
Pense em guarda tesouro, riqueza lá no céu e não foque nas riquezas daqui dessa terra.
Precisamos avaliar e restaurar a entrega das nossas vidas para o Senhor Jesus.
O quanto você está entregue a Jesus? Por inteiro? Ou só um pouco?
Fortaleza a sua consciência sobre a presença de Deus através da meditação.
Qual é o seu compromisso com Deus? Se fortaleça meditando na palavra do Senhor!
Faça uma lista, prática, das áreas que você não está completamente compromissado com Cristo!

