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Família boa sempre.

Semana de 29/05 a 03.06.2017
mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e
(Deuteronômio 7:9).
1. INTRODUÇÃO:
Temos um Deus fiel. Aleluia!
Em meio a tanta infidelidade, traições, confusões, discórdias e guerras, nós temos
um Deus fiel.
A Palavra de Deus nos leva a uma vida com defesa de tantas circunstâncias
desconfortáveis e creio que neste ano, em especial, Deus trabalhará em seu
coração para que viva esta benção.
No versículo acima marcado, no Velho Testamento, vemos vários ensinos e
afirmações e nesta célula quero me alimentar de dois deles:
2. O SEU DEUS:
Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus

.

É principal, primeiro, fundamental, essencial, necessário que este Deus seja o seu
Deus.
Para vivermos o ambiente de um reinado ou de uma geografia temos que decidir
que aquela é nossa geografia.
Para entramos num país precisamos ser aceitos nele; para entrarmos numa
faculdade temos que ser aceitos nela; para entrarmos na casa de alguém,
precisamos que nos abram as portas.
Assim é o ambiente de nossa vida. Se quisermos que nosso ambiente e nossa
geografia sejam, como a Bíblia diz, precisamos que este Deus, seja o nosso Deus.
Avalie se o Deus que tem ouvido falar, que amigos vivem é o seu Deus.
Deus lhe ama e a senha, password, palavra-chave para que haja acesso é: Jesus.
Crer que Jesus é o símbolo do amor de Deus que tira (apaga, limpa) nosso pecado,
para que entremos no ambiente. É ele que lhe faz entrar na geografia de Deus e que
Deus seja o seu Deus.
Ore, agora mesmo, dizendo: Senhor Deus, acredito que Jesus é o símbolo do amor
e do meu acesso ao Senhor e quero que o Senhor seja o meu Deus. Amem!

3. PARA SEMPRE:
por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus
mandamentos .
Entrar neste ambiente, tê-Lo como o seu Deus e obedecê-Lo, fará que sua família
seja marcada por mil gerações.
Que amor é esse e que poder há em suas atitudes que podem marcar sua família
por mil gerações?
Sua decisão em viver com o Senhor mudará a historia da sua casa. Creia, não
desista e decida hoje obedecer ao seu Deus.
Algo especial e divino visitará sua história e de sua família.
Deus lhe abençoe.
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