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Texto-Base:
•
•
•

Existe vários tipos de famílias diferentes.
Às vezes as redes sociais, internet conecta pessoas de longe mas esquecemos de nos conectar com
quem é da propria casa!
Deus criou a estrutura familiar, um casal de homem e mulher! Tudo o que vier contra isso não é a
vontade de Deus.
Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção
Salmos 127:1

•
•
•
•

Hoje há muitos lares destruídos por divórcios, por motivos financeiro, entre outras coisas.
Há Pais que não tem autoridade com seus filhos pois não tiram tempo pra cuidá-los.
Para construir a sua família na rocha, que é Jesus, requer tempo, renúncia.
O papel de blindar, proteger a família é do pai.

#01 – Reconsidere
Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos,
arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis,
caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem,traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos
prazeres do que amigos de Deus,
2 Timóteo 3:1-4
•
•
•

Você vê hoje muito filhos que não respeitam os pais, avós, tios.
Mantenha as coisas boas que você aprendeu na sua infância e ensine seus filhos.
Não importa se você é caso, solteiro ou mora sozinho, deixe Deus ser o construtor da sua casa

se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus
maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
2 Crônicas 7:14
•
•
•
•

A oração move a mão de Deus, ela é a chave da sua vitória!
Tenha o desejo de fazer com que a sua família seja vista como exemplo, não porque é melhor, mas para
influenciar outras famílias.
Não abra mão dos seus princípios, do que você aprendeu com Deus.
Ore, coloque seu joelho no chão, ore por sua família pra entender como manter a sua família

#02 – Não se conforme
•
•
•
•

Não se conforme com o modelo de vida oferecido pelo mundo.
Precisamos lutar, não nos acostumar.
Não brigue por motivos besta!
Brigue pelas coisas eternas, que vão fazer a sua família levar pro céu!

Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam
capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
•
•
•

Romanos 12:2
Quando pensar em discutir, vá orar.
Deixe seu velho homem pra trás, aquele homem que chamava palavrão, aquela mulher barraqueira, dê
espaço para haver uma transformação na sua vida.
Tire momentos de qualidade com sua família, isso pode marcar a vida da seus filhos!

Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem
o aprendeu.
•
•
•
•
•
•

2 Timóteo 3:14
Se você não aprendeu nada da palavra de Deus, como você vai ensinar pro seu filho?
Corte da sua vida essa frase “Meu pai era assim e eu vou ser assim também”, se espelhe em Jesus.
Mude a historia da vida da sua família!
Pais, perguntem dos seus filhos se eles querem ter um casamento como o seu.
Se a resposta for não, trabalhe na sua vida para mudar isso
Edifique a sua casa na rocha! Se não for Deus o construtor, é inútil continuar trabalhando nela.

"Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa
sobre a rocha, Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não
caiu, porque tinha seus alicerces na rocha.
Mateus 7:24,25
•

Celebre as famílias e os casamentos que deram certo no Senhor.

#3 – manter o altar do senhor levantado
•
•

Não tente imitar as coisas que não são boas dos seus pais, avós.
Quebre os altares da sua casa que não são de Deus.

Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: "Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos
de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar.
Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em
holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar".
Juízes 6:25,26
•
•

Deus diz que há momento pra tudo, não foque somente no trabalho.
Tire o altar que está roubando o tempo da sua família.

•

A família que tem o altar do Senhor na sua casa está protegida por Ele.

#04 – Vencer o poder da influência negativa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Somos o resultado daquilo que vemos e ouvimos.
A mídia tem sido responsável pela destruição do seio familiar.
O que você está assintindo? Cuidado com novelas, jogos de time, series, etc.
Estamos cada vez mais sendo bombardeado nesse mundo.
Se estivermos fracos, certamente vamos cair.
Muitos, por estarem tão entertidos, não percebem o agir do diabo!
Coloque limites em seus filhos, pra eles não terem acesso ilimitado a internet.
Use a sua vida para que outras pessoas conheçam a Cristo.
Não deixe ser influenciado pelas pessoas do mundo, seja você que influence outros a conhecer Jesus.

Portanto, "saiam do meio deles e separem-se", diz o Senhor. "Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei"
2 Coríntios 6:17
•

Você é o sal e a luz desse mundo!

