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AGREGAR: Reunir, juntar, acrescentar, associar
VALOR É TUDO QUE TEM UM PREÇO, EXEMPLO VAI COMPRA UM CARRO
ELE É BEM VALORIZADO POR TER ACESSORIOS ORIGINAIS E
DIFERENCIADOS. na vida hoje as pessoas não são valorizadas pelo seu caráter
e sim por seus valore$$$ . aonde as pessoas errar por pensa assim, ai Deus
valorizou a cada um de nós, mesmo sabendo que somos como trapo de
imundice, dando seu filho amado por nós. És a pergunta quer ser mas valorizado
por Deus ,agregue valores à vida, o homem ver o exterior Deus o interior.
Agregue
Paz
Aparte-se do mal e faça o bem; busque a paz e siga-a.
1 Pedro 3. 11 Frequentemente vemos a paz somente como a ausência de
conflitos, e pensamos na pacificação como um papel passivo. Mas um pacificador
efetivo procura ativamente a paz, construindo boas relações. O pacificador
antecipa os problemas e lida com eles antes de acontecerem. À medida que os
conflitos surgem, devem ser discutidos abertamente e resolvidos antes que se
tornem incontroláveis. Apaziguar pode ser um trabalho mais difícil do que travar
uma
guerra,
mas
resulta
em
vida
e
felicidade.
Agregue
Alegria
O coração alegre aformoseia o rosto, mas, pela dor do coração, o espírito se
abate. Provérbios 15.13. Quando um homem tem um coração feliz, essa
felicidade brilha em seu rosto. A alegria interior é como um fogo que não pode ser
contido. “Há uma simpatia entre o corpo e a mente, pelo que uma mente feliz se
reflete na expressão da fisionomia” (Fausset, in loc.).Este versículo tem sido
cristianizado para referir-se ao homem feliz cujos pecados foram perdoados por
meio da missão de Cristo, e que, por esse motivo, tem a alegria do Senhor em
seu coração.
Agregue
Fé
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite,
ainda que tardio para com eles? – Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça.
Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Lucas
18.7,8 .(Esta pergunta de Jesus, provavelmente, indica que à medida que se
aproxima a volta de Cristo, o mal se tornará cada vez pior, de modo que muitos
da igreja se apartarão da fé em Cristo (Mt. 24.11-13,24; 1 Tm. 4.1). À medida que
se aproxima, a preocupação de todo crente deve ser: estou perseverando na fé,
firme na oração, buscando a Deus para que prevaleça a justiça e sua santa
causa triunfe em tudo, para sempre? Ou estou tão preocupado com as coisas
desta vida, que não anseio pela volta de Cristo e seu reino eterno?

Agregue
Obediência
Todas estas bençãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês
obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 28.2 (ver versículos 3 a
14)Promessas e profecias são abundantes na Bíblia. Deus dá muitas garantias
da sua prontidão para abençoar, e normalmente, fala de coisas que planeja fazer
no futuro. Em ambos os casos, sempre há condições: o chamado de Deus para
nos alinharmos à sua vontade, de modo que a sua palavra de promessa possa
abençoar o obediente. O cap. 28 é um estudo clássico das promessas e das
profecias de Deus. Compare os vs. 1-2 e os vs. 58-59 para observar as bênçãos,
que são uma promessa em potencial aos obedientes, e os julgamentos, que são
uma certeza anunciada aos desobedientes.
Agregue
Humildade
Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no
Reino dos céus.Mateus 18.4 (arc). Aqui é enfatizada a humildade porque a
mesma característica que permite ao homem entrar no reino é, igualmente, o
principal elemento da grandeza naquele reino. Os homens, considerando as
exigências de sucesso neste mundo, acham razão suficiente para rejeitar a teoria
que a humildade é que leva à verdadeira grandeza. A ética deste mundo
simplesmente jamais ilustraria que é a humildade que conduz à grandeza. Porém,
Jesus falava sobre os requisitos de um outro mundo, onde o seu rei não se deixa
impressionar pelo orgulho humano ou por aquilo que, neste mundo, é reputado
grandeza. (nti)
Agregue
Fidelidade
Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o senhor
confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? – Bemaventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim.
Lucas 12.42,43 (ara)Jesus promete uma recompensa para aqueles que lhe forem
fiéis. Embora às vezes experimentemos recompensas imediatas por nossa
obediência a Deus, esta não é a regra. Se assim fosse, seríamos tentados a nos
gabar de nossas realizações e só fazer o bem pelas recompensas. Jesus disse
que, se buscarmos as recompensas agora, não as teremos mais tarde (ver Mc
8.36). Nosso prêmio celestial será de acordo com aquilo que fizermos na terra,
mas será muito maior do que podemos imaginar.
Agregue
Gratidão
Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver
nEle, - enraizados e edificados n`Ele, firmados na fé, como foram ensinados,
transbordando de gratidão. Colossenses 2. 6 e 7 (nvi)É recomendada a
abundância de agradecimentos a Deus. Deveriam aqueles crentes reconhecer o
que Cristo fizera, os frutos que já se tinham concretizado entre eles, para que se
mostrassem gratos. O coração agradecido tem menos tendência de desviar-se; e
os crentes felizes e gratos a Cristo não se deixam atrair por doutrinas estranhas.
O agradecimento é salientado como a própria “atmosfera” em que os crentes
devem viver e desenvolver-se espiritualmente. (nti)

