Data: 09/10/2016
Tema: O propósito de Deus para sua
família. ?

Culto: Domingo
Pr. Clício Freire

Família é uma instituição criada por Deus!

#01 - Sua família deve glorificar a Deus:
“Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a
glória de Deus”. (1 Coríntios 10:31)









Glorificar a Deus significa brilhar, Deus quer brilhar na sua família!
Quando as pessoas olham para vida da sua família eles veem Jesus ?
Nossa família deve glorificar a Deus a todo o momento, no trabalho, escola,
férias...
Compartilhe as bençoes e as dificuldades de sua família com as pessoas.
Mesmo com as dificuldades do mundo é possível servir a Deus.
Deus dá a sabedoria necessária para os pais criarem os filhos, crie seus filhos
nos caminhos de Jesus!
Deus ira cobrar a vida da sua família que Ele colocou em suas mãos.
A nossa família precisa glorificar o nome de Deus!!!

#02 - Sua família deve amar a Deus de todo seu coração, alma e força:
Ele respondeu: " ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua
alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento’ e ‘Ame o seu próximo
como a si mesmo’".(Lucas 10:27)
“Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas
forças”.(Deuteronômio 6:5)







Você vai colher o quanto você ama a Deus!
A nossa família precisa amar a Deus por inteiro, tenha intimidade com Deus.
O amor a Deus deve ser o centro do nosso lar e das nossas vidas.
Jesus pode estar com você em todos os momentos ? 24 horas por dia ?

Veja mais mensagens como esta em:
www.nibcidadededeus.com

#03 - Sua família deve servir a Deus:
“Por isso, eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de
forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eterna”. (Lucas 16:9)














A vontade de Deus é que sua família seja produtiva na obra dEle.
Os filhos irão crescer e seguir os passos dos pais.
Não existe riqueza maior do que a sua família.
Tudo que Deus coloca em nossas mãos é para ser usado para sua gloria.
Faça sua vida útil para Deus !
Busque em primeiro lugar o reino de Deus, é impossível servir a dois senhores.
Ensine as pessoas a viverem com o que elas ganham.
Não tenha a intenção de acumular riquezas neste mundo, tenha a intenção de
conquistar amigos para a eternidade.
Deus sabe quantos amigos você está levando para a eternidade.
Qual historia você tem para contar ?
Perca dinheiro nessa terra e ganhe amigos eternos.
Deus quer que sua família seja uma bamba nesse mundo;

#04 - Sua família deve ensinar seus filhos a temerem a Deus:
"Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco,
também é desonesto no muito”.(Salmo 111:10)
"O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é
entendimento”.(Provérbios 9:10)

Disse então ao homem: ‘No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter
entendimento”.(Jó 28:28)








Renuncie coisas do mundo pelos seus filhos, Deus honra!
O Temor ao Senhor é o principio da sabedoria, ensine seus filhos a
obedecerem a Deus.
Pense sempre em agradar o Senhor!
Quando criamos nossos filhos no temor do Senhor, eles serão uma futura
geração abençoada.
Tenha momentos de qualidade com a sua família, na hora das refeições,
momentos de lazer. A vida não é só trabalhar, é aproveitas a família.
Ensine e influencie seus filhos a seguirem os caminhos de Jesus!!!

Veja mais mensagens como esta em:
www.nibcidadededeus.com

