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JOÃO 3:16-21
”Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu
Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas
para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é
condenado; mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a
condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens
amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras
eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e
não vem para a luz, para que as suas obras não sejam
reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a
fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são
feitas em Deus”.

SALMOS 112:1-10
“Louvai ao SENHOR. Bem-aventurado o homem
que teme ao SENHOR, que em seus mandamentos
tem grande prazer. A sua semente será poderosa na
terra; a geração dos retos será abençoada.
Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a
sua justiça permanece para sempre. Aos justos
nasce luz nas trevas; ele é piedoso, misericordioso
e justo. O homem bom se compadece, e empresta;
disporá as suas coisas com juízo;”

SALMOS 112:1-10
“Porque nunca será abalado; o justo estará em
memória eterna. Não temerá maus rumores; o
seu coração está firme, confiando no Senhor. O
seu coração está bem confirmado, ele não
temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus
inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados; a
sua justiça permanece para sempre, e a sua
força se exaltará em glória. O ímpio o verá, e se
entristecerá; rangerá os dentes, e se consumirá;
o desejo dos ímpios perecerá”.

QUAIS SÃO OS RESULTADOS DE QUEM ANDA NA LUZ

• Sua descendência será poderosa na terra;
• Ele é os que andam com ele serão
abençoados;
• A eternidade reconhecerá seu valor;
• Prosperidade e riqueza haverá em sua casa;
• Ele será um homem compreensivo e dadivoso;
• Nunca será abalado, tropeçar, cair ou vacilar;

QUAIS SÃO OS RESULTADOS DE QUEM ANDA NA LUZ

• Ele emprestará e não tomará emprestado;
• Ele agirá com sabedoria;
• Não temerá maus rumores;
• Estará seguro;
• Verá a destruição de seus inimigos;
• Servirá a Deus com seus bens;
• Seus inimigos não se conformarão com seu
sucesso.

ESTE É O CARA!
• Ele é Piedoso
Ser gracioso, bondoso, benigno, ser humilde, ser
dedicado, consagrado.

• Ele é Misericordioso:
ter compaixão, mansidão, colocar no ventre;

• Ele é Justo.
Tem prazer na Palavra de Deus, age no lugar de Deus,
espera o que Deus vai realizar.

Alguém cujas trevas não conseguem suportar!
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seu coração está firme, confiando no Senhor. O
seu coração está bem confirmado, ele não
temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus
inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados; a
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2 CORÍNTIOS 9:6-15
“E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também
ceifará; e o que semeia em abundância, em abundância
ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração;
não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao
que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar
em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo,
toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra; Conforme
está escrito: Espalhou, deu aos pobres; a sua justiça
permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao
que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a
vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça;”

2 CORÍNTIOS 9:6-15
“Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência,
a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a
administração deste serviço, não só supre as
necessidades dos santos, mas também é abundante em
muitas graças, que se dão a Deus. Visto como, na prova
desta administração, glorificam a Deus pela submissão,
que confessais quanto ao evangelho de Cristo, e pela
liberalidade de vossos dons para com eles, e para com
todos; E pela sua oração por vós, tendo de vós
saudades, por causa da excelente graça de Deus que em
vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável”.
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