2017/003 – Família perseverante.
Semana de 17 a 22.04.2017
TEXTO BASE: “Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram
poucos dias, pelo tanto que a amava” (Genesis 29:20).
1. INTRODUÇÃO:
Num ano inundado de palavras sobre nossas famílias e, em especial, buscando
fazer diferença por onde nossa família passar, estudaremos a família de Jacó.
2. A FAMÍLIA DE JACÓ:
Jacó buscou muitas conquistas e sofreu muito por elas, mas se alegrou também.
A conquista da família de Jacó é uma história impar. Regada de detalhes e desafios
que marcaram essa casa como a família da perseverança.
Avalie como tem sido sua família, pois, em geral, temos visto famílias se
desintegrarem com a maior facilidade, casamentos e relacionamentos familiares
extremamente frágeis, onde não se pode falar nada e nem ouvir nada.
Hoje uma unção de perseverança consolidará sua família, assim como em Jacó. Ele
trabalhou 14 anos para formar a família que sonhou e passou o restante de sua
história marcando sua geografia. Seu nome se tornou a terra de Israel e sua família
as 12 tribos.
Creia que Deus tem um significado e propósito para sua casa e para sua família.
Entre no contexto de Deus em sua família e seja o agente de mudança com a maior
marca: não desistir.
Creio que entendendo o propósito e gostando dele tudo muda em sua vida.
Deve haver conceitos que lhe tiram o vigor, a motivação e a alegria para viver em
família. Para Jacó todos esses anos pareciam poucos dias pelo tanto que a amava.
3. CONCLUSÃO:
Persevere em amar sua família, sua casa e aquilo que Deu está esperando desta
unidade, pois isso lhe levará a viver delicias de vitórias.
Deus lhe ama e quer lhe chamar para viver em família, recebendo o sacrifício e amor
Dele, através de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado naquela cruz, por você.
Receba este amor de família que lhe orientará a um novo tempo de perseverança e
conquistas.
Deus lhe abençoe!
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