2017/015 – Família que se alegra.
Semana de 14 a 19.08.2017
“Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos” (Filipenses 4:4.)
1. INTRODUÇÃO:
Alegria é alvo, é desejo, é expectativa. Assistimos a um jogo de futebol por 90
minutos esperando, querendo, buscando alegria. Casamos, trabalhamos, viajamos,
encontramos amigos querendo alegria.
Alguns não a obtém e criam caminhos de tristeza e morte para ter alegria, andando
nas drogas, nas bebidas, na prostituição, no consumo ou mesmo em discussões
sobre tudo.
2. A VERDADEIRA ALEGRIA NA FAMÍLIA SE OBTÉM COM A BÍBLIA:
Se você já saboreou, experimentou, conheceu um pouco da Palavra de Deus, sabe
que Deus é alegria e Suas manifestações são marcadas por alegria. Mas, em geral,
no coração a alegria está vinculada com resultados, conquistas, respostas, avanços
ou ganhos.
Quanta expectativa em viver a alegria na família, e a Palavra de Deus tem muitos
convites e instruções para alegria:
"Regozijai-vos sempre” (1Tessalonicenses 5.16).
“Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim, não me
desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva sempre as mesmas
coisas” (Filipenses 3.1).
“Alegrai-vos com os que se alegram...” (Romanos 12.15)
Porém, alinhar a expectativa hoje, nesta célula, pode mudar sua história. Deus lhe
ama e Nele está a alegria. Isso não fala apenas de algo religioso ou espiritual, mas
no texto vemos o apóstolo Paulo declarando que a alegria sempre está no
Senhor: “... Alegrai-vos sempre no Senhor...”.
3. ESTABELECENDO AS MARCAS EM SEU CORAÇÀO E EM SUA CASA:
Duas marcas interessantes para entrar em seu coração e sua casa:
1. Sempre – a alegria sempre está no Senhor. Então buscar, esperar a alegria
de outro lugar é perder o foco, pois a alegra sempre é no Senhor. Avalie
agora mesmo e migre, transfira, coloque em primeiro a alegria do assunto que
está buscando no Senhor e muitos sentimentos curados, vigor e foco serão
corrigidos em sua vida.
2. Outra vez – que estranho repetir uma ordem para se alegrar. A alegria não
necessitaria de insistência, não é verdade? Mas a alegria no lugar certo
precisa ser corrigida. A alegria é no Senhor!

Então, atente para que sua alegria esteja no Senhor e Nele você viverá o melhor

tempo de sua vida.
4. CONCLUSÃO:
Entregue seu coração a Jesus Cristo. Convide-O para ser Seu Senhor, chame-O de
Salvador e o foco da alegria (o Senhor), será restaurado diante de você.
Deus lhe abençoe.
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