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Família, Plano de Deus
Estudiosos reconhecem que a família é à base da
sociedade, quando uma família está bem estruturada, nós
temos uma igreja melhor, mais fortalecida, uma cidade melhor,
um estado melhor, um país melhor. Satanás tem usado várias
formas para destruir as famílias:
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Treze Tilias. Sc
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O trabalho esta ocupando muito o tempo dentro da família.
Nos tempos anteriores a família era diferente, se reunia para
contar histórias e conversar. A família hoje não tem tempo para
si mesma. Muitos problemas existem nas famílias, por falta de que eles aprendam a voar. Muitos pais anulam seus filhos e o
tempo. Filhos que se isolam, se fecham em seus quartos
potencial que eles tem, por não perceber os tempos em que
criando para um mundo próprio com pensamentos de rejeição, eles precisam ser impulsionados a crescer. Provérbios 22:6
tornando-se frios e sem amor por falta do mesmo.

Como você tem sido para sua família?
Pais que se desdobram para dar o melhor para seus filhos e
ajudá-los a realizar os seus próprios sonhos quando na verdade Davi e Eli amaram seus filhos mas não cuidaram o suficiente.
precisam ajudá-los a realizar os sonhos que Deus tem para
Quantas vezes queremos suprir a falta com os filhos com
eles. O problema é que não consagramos os nossos filhos a
presente, quando o que eles mais desejam é presença.
Deus na mesma proporção que trabalhamos.
Quanto tempo de oração você tem dedicado em favor dos
filhos?
Deus esta procurando pais e mães, prontos a se entregar por
seus filhos. Precisamos ser como o Pelicano, que é uma ave
que se sacrifica por seus filhos, dando de si mesmo para que
eles vivam. Quando o Pelicano não consegue alimento para
seus filhos, ele abre o peito e deixa que se alimentem dele.
Sacrifício: precisamos nos sacrificar para, cuidar, ensinar, amar
nossos filhos.

Eu não descansarei enquanto não ver meus filhos rendidos aos
pés do Senhor Jesus!
Os filhos são nossa herança, uma promessa de Deus pra nós.
Ef.6:1-4, Pv.1:8-9.
Devemos também como pais ensinar o princípio da honra. Você
pode não entender uma direção, mas obedeça. (Provérbios
6:20) - Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não
deixes a lei da tua mãe;
O filho obediente traz alegria a seus pais. Pv.10:1

Nenhum sacrifício é grande demais pelos nossos filhos!
Você sabe para onde você vai? E seus filhos?
Sua preocupação tem que ser em saber para onde eles vão.
Deus está procurando pais que protegem suas fontes e as
mentem limpas. Temos que vigiar a fonte (princípios).
Será que não estão tentando contaminar a fonte?
A bíblia fala que Davi foi um homem segundo coração de Deus,
venceu batalhas foi um grande rei , mas perdeu sua própria
família, que era totalmente desestruturada. Lutou grandes
batalhas, mas perdeu a maior delas, dentro de sua própria
casa!
Eli, foi sacerdote, Juiz, julgava o povo, teve sucesso com povo
mas foi um fracasso com a família. I Samuel 2:12
Podemos aprender com o exemplo da Águia, que constrói seu
ninho nos lugares mais altos, para proteger seus filhotes.
Quando eles estão prontos para voar, ela os atira no ar para
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