2017/002 – Família com Honra
Semana de 10 a 15.04.2017
TEXTO BASE: "Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra
que o Senhor, o teu Deus, te dá” (Êxodo 20:12).
1. INTRODUÇÃO:
Este ano estamos trabalhando intensamente sobre a família e muitas bênçãos,
curas, restaurações e propósitos chegarão sobre sua casa e família.
Seremos muito ministrados naquilo que a Palavra de Deus fala sobre nossas
famílias e como ela pode influenciar em nossa geografia.
Na última semana vimos sobre propósito na família e no texto acima descrito no
início das escrituras percebemos algo especial que tem origem na família que é a
honra.
2. COMO DESATAR A HONRA?:
Para a honra ser desatada, Deus escolheu a família e com isso, creio que um
presente especial virá sobre sua vida e sua casa através desta marca linda que
Deus nos entrega através da honra.
O relacionamento entre filhos e pais é orientado pela honra. Sei que há dificuldades
enormes em muitas famílias e muitos processos tem sido difíceis entre pais e filhos.
Na própria Palavra de Deus vemos filhos atuando de forma equivocada, segundo
este versículo.
O texto deixa claro que o relacionamento familiar de honra traz resultados de vida
longa, mas creio que há novidades para nossa família neste texto e em nossas
atitudes.
É um tempo novo e quero lhe convidar a abrir seu coração para o poder de Deus.
Ele é poderoso para trabalhar em seu coração e de seus familiares. Sei que por
diversas vezes já nos machucamos e sentimos dores nos relacionamentos familiares
e muitos de nós nem queremos mais tentar.
O convite desta palavra não é tentar resolver problemas, mas é que de você saiba
honrar, que suas atitudes se transformem e assim virá o poder de Deus.
Deus não está apoiando uma verdade de alguém da família, contra outra verdade do
outro. Cuidado em ficar esperando quem Deus vai dizer que está certo. Isso pode
até acontecer, mas o procedimento que traz uma vida longa e abençoada é a honra.
Este é o código para nossa atuação.
Aqueles que desonram diminuem o tempo de seus relacionamentos a partir da
família.
3. CONCLUSÃO:

Deixe Deus agir em sua vida e exerça a honra em sua casa. Mais que a discussão
de algum tema, busque honrar em todas as circunstâncias e sei que a Palavra de
Deus agirá em sua casa.
Deus lhe abençoe!
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