Sempre que pedimos algo a Deus, devemos fazê-lo
através de Jesus.
1Timóteo - 2:5: Porque há um só Deus, e um só
Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo,
Homem.
João 14: 6 - Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e
a verdade, e a vida. -inguém vem ao Pai senão
por Mim.
João 14:13 – E tudo quanto pedirdes em Meu nome
Eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
João 14:14 - Se pedirdes alguma coisa em Meu
-ome, eu o farei.
Se reconhece que estava enganado, arrependa-se.
Deus não o quer condenar mas sim salvar.
Faça agora esta oração:
Oh Deus, eu venho a Ti no ome de Jesus e me
arrependo por ter feito coisas contrárias aos Teus
mandamentos, perdoa-me, abre os meus olhos e
ajuda-me a não fazer mais.
Peço–Te que entres no meu Coração, quero
receber - Te como Senhor e Salvador da minha
vida. Ajuda-me Senhor, a conhecer –Te, para que
possa andar nos Teus caminhos. Amén.
Esta é a PALAVRA de DEUS!!!
Leia e confirme na sua Bíblia.
São muitas as pessoas que pensam, que o
1º Mandamento da Lei de Deus é:
“Amar a Deus sobre todas as coisas,” mas está
enganado!!!...
Os 10 mandamentos da lei de
Deus estão na Bíblia em:
Êxodo, capítulo 20, e os dois
primeiros são:
V.1 - ENTÃO falou Deus todas estas palavras,
dizendo:
V.2 - Eu sou o SENHOR teu Deus, que te tirei da
terra do Egito, da casa da servidão.
1º Mandamento – v.3: Não terás outros
deuses diante de mim.
2º Mandamento – v.4: Não farás para ti
imagem de escultura, nem alguma semelhança do
que há em cima nos céus, nem em baixo na terra,
nem nas águas debaixo da terra.
V.5 - Não te encurvarás a elas nem as servirás;
porque eu, o SENHOR teu Deus, sou Deus zeloso,
que visito a iniqüidade dos pais nos filhos, até a
terceira e quarta geração daqueles que me odeiam.
V.6 - E faço misericórdia a milhares dos que me
amam e aos que guardam os meus mandamentos.

-a Bíblia, há várias passagens, que nos revelam o
que Deus pensa, sobre este assunto:
Colossenses 2:20 - Se, pois, estais mortos com Cristo
quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam
ainda de ordenanças, como se vivêsseis no mundo.
(ordenanças, compromissos, obrigações, doutrinas dos homens)

Isaías 42:8 - Eu sou o SENHOR; este é o meu nome; a
minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu
louvor às imagens de escultura.
Colossenses 3:17 - E, quanto fizerdes por palavras ou por
obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por
Ele graças a Deus Pai.
Salmos 135:15 - Os ídolos das nações são prata e ouro,
obra das mãos dos homens.
Salmos 135:16 - Têm boca, mas não falam; têm olhos, e
não vêem,
Salmos 135:17 - Têm ouvidos, mas não ouvem, nem há
respiro algum nas suas bocas.
Salmos 135:18 - Semelhantes a eles se tornem os que os
fazem, e todos os que confiam neles.
Isaías 45:20 - Congregai-vos, e vinde; chegai-vos
juntos, os que escapastes das nações; nada sabem os que
conduzem em procissão as suas imagens de escultura,
feitas de madeira, e rogam a um deus que não pode
salvar.

