
4. Vamos avaliar

Sl 139.23,24 – Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração;  
prova-me, e conhece as minhas inquietações.  Vê se em minha 
conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno.

Pv 28.13 – Quem esconde os seus pecados não prospera, mas 
quem os confessa e os abandona encontra misericórdia.

5. Vamos priorizar

Sl 37.5 – Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele  
agirá;

Pv 3.5,6 –  Confie no Senhor de todo o seu coração e não se  
apóie em seu próprio entendimento;  reconheça o Senhor em 
todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas.

Mt 6.33 – Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e  
a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.

Cl 3.17 –  Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação,  
façam-no  em nome do  Senhor  Jesus,  dando  por  meio  dele  
graças a Deus Pai.

1 Pd 3.15 –  Antes,  santifiquem Cristo  como Senhor  em seu 
coração.   Estejam  sempre  preparados  para  responder  a 
qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há 
em vocês.

Js 24.15 -… eu e a minha família serviremos ao Senhor.
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Recapitulação

Uma pergunta

1. Deus nos criou e nos redimiu para a Sua glória.

Is 47.3 -… todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei  
para a minha glória,…

Rm 11.36 – Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas.  A 
ele seja a glória para sempre!  Amém

1  Co  10.31  –  Assim,  quer  vocês  comam,  bebam  ou  façam 
qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.

Ef 1.12 -… a fim de que nós, os que primeiro esperamos em 
Cristo, sejamos para o louvor da sua glória.

2 Co 5.15 – E ele morreu por todos para que aqueles que vivem 
já não vivam mais para si  mesmos, mas para aquele que por  
eles morreu e ressuscitou.

Este e outros estudos estão disponíveis gravados em CD e DVD e texto.
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2. Vamos ESPELHAR a glória de Deus.

Gn  1.26  –  Então  disse  Deus:  “Façamos  o  homem  à  nossa 
imagem, conforme a nossa semelhança”.

2 Co 5.17 -… se alguém está em Cristo, é nova criação.

Rm 8.29 -… para serem conformes à imagem de seu Filho, 

Gl 4.19 -… até que Cristo seja formado em vocês.

Cl 1.28 -… para que apresentemos todo homem perfeito em 
Cristo.

Cl  4.12 -… para que,  como pessoas maduras e plenamente 
convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus.

2  Tm  3.17  -… para  que  o  homem  de  Deus  seja  apto  e  
plenamente preparado para toda boa obra.

Pv 1.8 – Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze  
o ensino de sua mãe.

Dt 6.5-7 – Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,  
de toda a sua alma e de todas as suas forças.  Que todas estas  
palavras…

estejam em seu coração.
Ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas

quando estiver sentado em casa,
quando estiver andando pelo caminho,
quando se deitar
e quando se levantar.

   

3. Vamos ESPALHAR a glória de Deus

Gn  1.28  –  Sejam  férteis  e  multipliquem-se!  Encham  e 
subjuguem a terra!

Mt 5.13 – Vocês são o sal da terra.

Mt 5.14,16 – Vocês são a luz do mundo.  … Assim brilhe a luz 
de vocês diante dos homens,  para que vejam as suas boas  
obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.

Ef 2.10 –  Porque somos criação de Deus realizada em Cristo 
Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes  
para nós as praticarmos.

1 Pd 4.10,11 – Cada um exerça o dom que recebeu para servir  
os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas 
múltiplas formas.  … de forma que em todas as coisas Deus  
seja glorificado…

Mt  28.19  –  Portanto,  vão  e  façam  discípulos  de  todas  as 
nações, …

At 1.8 – Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer  
sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em 
toda Judéia e Samaria, e até os confins da terra.


