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SÉRIE: FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS

“Eles, prontamente lhe afirmaram: Crê no Senhor Jesus, e assim serás salvos, tu e os de e tua casa” (Atos 16:31)

INTRODUÇÃO 

Através da série “Família, um projeto de Deus” aprenderemos princípios para abençoar as famílias (Gn 12:3b). Nação
dos Impactados, o desafio radical agora é: Deus conta com você para esse grandioso projeto.

1 – O PLANO DE SALVAÇÃO É PARA TODAS AS FAMÍLIAS (At 16:31) 

No começo, Deus fez o mundo, pôs nele a primeira família e cuidou dela. Em vez de criar vários homens e mulheres nas
mais diversas faixas etárias, preferiu formar Adão e Eva já adultos, para que, unidos em amor familiar, povoassem a terra.
(Gn 1.27-31). A família foi criada para benefício da humanidade, e o Senhor sempre procurou abençoá-la e protegê-la. 

2 – DEUS QUER SALVAR O MÁXIMO DE FAMÍLIAS

Deus lhe deu o presente mais incrível, mais maravilhoso do mundo, absolutamente de graça e quer que você compartilhe
da mesma maneira. Jesus deu seu amor e sua vida por você sem cobrar nada! Ele quer que você ajude a espalhar essa
notícia a todos, você pode trazer um amigo (a) para Cristo e através dele trazer toda a família. Maninho (a), como Deus
ama as famílias. Lembra-se da história do dilúvio? Deus não inundou o mundo antes de abrigar na arca a família de Noé
(Gn 8.15,16). Na destruição de Sodoma e Gomorra, o Senhor também salvou a família de Ló, exceto a sua mulher, porque o
coração dela estava preso aos pecados daquela cidade (Gn 19.24-30). A família é tão importante para o Senhor, que Ele
deseja salvar todos os membros dela. Teus pais, irmãos, tios, avós, até o primo (a) mala. Muitos especialistas em família
têm chegado a  conclusão de que a  maioria  dos  adolescentes  que partem para a  delinquência  não desenvolveu laços
familiares harmoniosos fortes, porque suas casas não conheciam o amor do Pai. Uma coisa que contribui decisivamente
para a harmonia familiar é a comunhão com o Espirito Santo.

3 – O INIMIGO QUER FRUSTAR O PLANO DIVINO 

Deus está interessado em fortalecer os laços familiares, para que você seja plenamente realizado em todos os aspectos.
Mas o diabo. Inimigo do Senhor e de seus filhos, tem usado as suas artimanhas para frustrar o plano divino. 

Pró-homossexualismo – Deus não faz discriminação. Quando olha para o ser humano, seja homem, seja mulher, Ele vê o
coração, a alma (1 Sm 16.7; Ez 18.4). Mas isso não é uma justificativa para se defender causas ilegítimas, biblicamente
falando, como é o caso do movimento pró homossexualismo. Aliás, esse movimento, que defende o relacionamento íntimo
entre pessoas do mesmo sexo como se fosse algo natural e normal, comete um tremendo pecado contra Deus, o Criador,
que,  desde  os  tempos  antigos,  abomina  a  homossexualidade:  “Com  varão  te  não  deitarás,  como  se  fosse  mulher:
abominação é” (Lv 18.22). O Senhor fez somente homem e mulher:  “…macho e fêmea os criou”.  (Gn 1.27). Hoje, em
muitos  países,  inclusive  aqui  no Brasil,  casais  de  homossexuais  podem adotar  crianças… Isso  é  uma deturpação  do
propósito de Deus para o lar. Imagine uma “família” em que o pai se chama João, e a mãe José! Como já vimos, a Palavra
de Deus condena de modo enfático o relacionamento íntimo entre pessoas do mesmo sexo (Rm 1.27). Está escrito também
em 1 Co 6.9,10: “Vocês sabem que os maus não terão parte no Reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais…, os
adúlteros, os homossexuais, os ladrões…não terão tarde no Reino de Deus” (Bíblia na linguagem de hoje. 

Internet e TV– Quase tudo na televisão é contrário à família. Infelizmente, o mundo está no maligno (1Jo  5.9), e a maioria
dos produtores de TV sofre influência do inimigo, que tem cegado os seus entendimentos. (2 Co 4.4). Na internet, os sites
aos adolescentes enfatizam a liberdade sexual, alertando apenas quanto aos perigos da Aids e da gravidez precoce. #Nação
dos Impactados, responda: E os valores familiares? Onde ficam? É por isso que você é diferente. Seja radical contra esse
tipo de liberdade! Você é templo e morada do Espirito Santo!!!

APLICAÇÃO DA PALAVRA E COMPARTILHAMENTO

Você acredita que toda família pode ser salva? Suas atitudes de amor, respeito e obediência tem pregado a salvação a sua
família? O que seu testemunho tem transmitido a sua família? Tem sido canal de benção? Como você tem tratado seus
pais, irmãos, avós, tios, tias, primos? Você tem um bom relacionamento com todos eles?

CONCLUSÃO

É projeto de Deus a salvação de todas as famílias (I Tm 5:8). O primeiro passo para que isso aconteça pode ser a simples
opção de você compartilhar Jesus com todas as pessoas que fazer parte do seu dia a dia. Isso sim fará a diferença em sua
família! Agora Nação dos Impactados, se os da sua “casa” já forem salvos, não devemos ficar com os braços cruzados, mas
sim devemos buscar sempre uma oportunidade para falar de Cristo aos familiares que ainda não conhecem o amor de
Cristo. Te proponho um #MegaDesafioRadical. No próximo IDE, você vai trazer um irmão (a) ou primo (a) que tem entre
12 a 17 anos para sua reunião, ok? É isso aí. “Impactados para .....”. Não ouvi: Vamos lá de novo: “Impactados para .....”
Lindo!!!
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