


Princípios para recebermos 
o favor de Deus na nossa vida

1- Coloque toda sua confiança no Senhor. (vs 5a).

“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).

João 11 - Jesus, Lázaro, Marta e Maria.



2- Submeta seus conceitos a Palavra de Deus. (vs 5 e 7)

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 
transformem-se pela renovação da sua mente, para que 
sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus” (Rm 12:2).



3- Mantenha consciência da presença constante de Deus. 
(vs 6a).

Isso trará benefícios para nossa vida? Quais são estes 
benefícios?

- Teremos uma confiança maior em Deus

- Gera gratidão no nosso coração

- Surge o temor a Deus



4- Ande no temor do Senhor escolhendo viver em 
santidade. (vs 7b).

“Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos 
de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando 
a santidade no temor de Deus” (II Co 7:1).



5- Honre ao Senhor, oferecendo-lhe o melhor. (vs 9 - 10).

“O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, 
onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde 
está o temor que me devem?”, pergunta o Senhor dos 
Exércitos a vocês, sacerdotes. “São vocês que desprezam o 
meu nome!” “Mas vocês perguntam: ‘De que maneira temos 
desprezado o teu nome?’ “Trazendo comida impura ao meu 
altar! “E mesmo assim ainda perguntam: ‘De que maneira te 
desonramos?’ “Ao dizerem que a mesa do Senhor é 
desprezível” (Ml 1:6-7). 



Conclusão

Como está a sua vida? Você tem sido obediente aos 
princípios da Palavra de Deus? Você está vivendo por qual 
filosofia de vida, do mundo sem Deus ou do reino de 
Deus? Você já teve uma experiência real com Cristo?


