Escolha as Coisas que Tem Valor: Voce^ e Maneiro Demais?
Segue-se uma atitude baseada em um valor tipo “eu em primeiro lugar”, que você talvez reconheça, e um valor celestial para substituí-lo!

Valor tipo “eu em primeiro lugar”:
Eu prefiro fazer amizade somente com aqueles que gostam
das mesmas coisas que eu, ou que eu considere espertos ou
que têm coisas maneiras.

Na minha opinião, alguns dos meus amigos são chatos,

não são tão espertos quanto eu,

Eu fiz um motor!
Com palitos de
dentes!!

Aprendi
uma nova
música!

Que
chata.

Que
bobagem.

Vamos montar um
quebra-cabeças!
não são bons em jogar o meu jogo favorito,

e incomodam quando querem que eu faça algo
com eles no qual não estou interessado.

Valor celestial:
É perfeitamente natural sentir-se assim. Mas Jesus julga o valor das pessoas com base naquilo que Ele as criou para serem, e nas
características que lhes deu. Essas coisas são muito mais valiosas do que aparência, ou os brinquedos e novidades eletrônicas que
possam ou não ter.

Iiiii que legaaal!

Cada pessoa tem valor e talentos especiais escondidos que fazem com que ela seja maravilhosa. Se pedir a Jesus para ver as
pessoas como Ele as vê, talvez fique surpreso com as qualidades secretas que lhes dei. E, acredite ou não, quando procura pelo
potencial e pelas coisas positivas nas pessoas, terá a alegre surpresa de ver que elas têm muito a lhe oferecer, até mesmo coisas
que não teria notado à primeira vista.
Inclua outros em seu círculo de amizades, passe a conhecer melhor outras pessoas, e você estará acrescentando mais cor ao seu
mundo.

O que a Bíblia diz: Em Deus não há parcialidade. Romanos 2:11 NVI
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