2017/013 – Família reunida.
Semana de 24 a 29.07.2017
“Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês todo
homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para a sua família, um para
cada casa” (Êxodo 12:3).
1. INTRODUÇÃO:
Há um período chamado de Páscoa. Passa-se pela semana chamada santa e há
uma marca poderosa de família reunida a partir da Páscoa.
No tempo da libertação Deus escolheu que a família estivesse unida em casa, mas
não apenas unida no mesmo local, mas comendo o cordeiro.
2. ESTAR JUNTOS E COMER JUNTOS É GARANTIA DA PROTEÇÃO:
Normalmente as famílias moram no mesmo local, mas a marca da Páscoa e da
libertação é que unidos deveríamos comer o cordeiro.
Estar unidos traz a benção de estarmos juntos, não apenas morando juntos, mas
juntos num propósito. São dias para que Deus restaure propósitos em família.
Comer o cordeiro em família reunida, fala de comunhão em família. Este tempo de
Páscoa há um céu de restauração da unidade da família e da comunhão da família.
Se tivermos inimigos (e temos), a estratégia dele é fazer separação na família.
Então pegue essa chave espiritual, este ensino, esta revelação e coma o cordeiro
em família reunida. Muito mais que um alimento, uma comunhão, pois sentar-se a
mesa e alimentar-se muda muita coisa.
Há o compartilhar, há a divisão do alimento, há o comer da mesma coisa, ser o
mesmo em alimento, enfrentar-se face a face. Numa família reunida para comer, o
Espírito Santo quer agir e causar a comunhão necessária.
Comer do cordeiro também fala do cordeiro que está sendo comido. A família
reunida para ouvir Jesus, receber a Palavra de Deus, receber o amor de Deus.
3. CONCLUSÃO:
Esta célula, em que você está agora, pode ser este precioso momento onde uma
família está reunida para comer o cordeiro ou pode lhe lançar a reproduzir este
ambiente em sua casa, em sua família.
Reúna-se e coma o cordeiro, alimente-se em comunhão da palavra de Deus em
família, não só na Páscoa, mas para sempre.
Deus lhe abençoe.
Ap. Valdemir Arnesi

