2017/001 – Família com Propósito.
Semana de 03 a 08.04.2017
TEXTO BASE: “Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem sirvais; se aos deuses a quem serviram vossos pais, que
estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais;
porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor” (Josué 24:15).
1. INTRODUÇÃO:
Este ano estamos trabalhando intensamente sobre a família e muitas bênçãos,
curas, restaurações e propósitos chegarão sobre sua casa e família.
Sei que neste ano muitos desejos, projetos, sonhos, alvos e metas são alinhados,
mas quero convidá-lo nesta primeira lição de célula a andar em direção a sua
família.
2. JOSUÉ E SEU POSICIONAMENTO PARA SUA FAMÍLIA:
Josué vivia um tempo novo, onde sua liderança sobre o povo de Deus era marcante.
Mas, acima de tudo, ele pensou nos propósitos para sua família.
Sei que em 2017 sua família será muito abençoada em unidade, pois assim está
decretado e assim creio.
Que Deus lhe dê força, sabedoria e entendimento em todos os seus projetos, mas
que você tenha um tempo hoje para desenhar projetos para sua família servir a
Deus.
Pense em como, onde, formas, lugares, ações que levem você, junto com sua casa,
a servir a Deus. Jantares, entrega de alimentos, uma visita mensal, uma oferta
especial, adoção de uma criança na África e tantas outras ações que, em família,
poderão ser feitas.
Desenhe ao menos uma ação, para cada mês que ainda falta deste ano, para sua
família toda atuar em direção a Deus. Será maravilhoso!
3. CONCLUSÃO:
Nesta célula receba a base da família: Deus Pai. Ele quer ser seu Pai, que você faça
parte desta família divina e a chave de entrada é amor.
Receba o amor do Pai, agora mesmo declarando que entende que Deus, o Pai lhe
ama, pois entregou Jesus Cristo para morrer em seu lugar.
Deus lhe abençoe!
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