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Nas palavras de Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe
os pregadores, o lar é um pedaço do céu. Sobre isso, ele fez a seguinte afirmação:“Quando o lar é governado pela Palavra de Deus,
podemos convidar anjos para se hospedarem conosco, e eles se
sentirão à vontade”.
O problema é que isso não é realidade em muitos lares, pois
eles não são governados pela Palavra de Deus - mesmo aqueles
constituídos por cristãos professos - e as conseqüências são trágicas.
Alguns lares, em vez de hospedarem anjos, parecem deixar que
os demônios tomem conta. Muitos casais vivem emocionalmente
divorciados, ainda que continuem debaixo do mesmo teto.
A solução está no Espírito Santo de Deus. Somente pelo poder
e dependência do Espírito podemos andar em harmonia como
maridos, esposas e filhos, “Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos
maridos, como ao Senhor;” Ef.5:22, “ Vós, maridos, amai vossas
mulheres, como também Cristo amou a igreja...” Ef.5:23a, “Vós,
ﬁlhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor...” Ef.6:1, “E vós,
pais, não provoqueis à ira a vossos ﬁlhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.” Ef. 6:4. A Palavra de Deus é esse
manual precioso que nos instrui em tudo para que o nosso lar seja
realmente um pedaço do céu.
Deus também tem nos dado uma igreja com programações
edificantes que abençoam nossas famílias. A partir do dia primeiro,
teremos o Celebrando a Família 2015, uma programação voltada
totalmente pra a edificação dos lares, onde teremos um lindo
musical: DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO.
Venha com sua família e participe!
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Leitura para Consagração

TUDO QUE TEMOS
PERTENCE AO SENHOR
Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente,
que cada ano se recolher do campo. Deuteronômio 14:22
No livro de Deuteronômio, também podemos ver que Deus
ordenou a Seu povo que desse 10% de sua produção (grãos, frutas, legumes, verduras e animais) a Ele como forma de adoração
e como expressão de gratidão por Suas bênçãos. Todo ano, cada
família deveria ir ao santuário para dar seu dízimo aos levitas,
que, por sua vez, davam o dízimo dessas ofertas aos sacerdotes
(Nm 18:20- 32).
Moisés repetiu esse mandamento, pois,em se tratando de
dar ao Senhor, algumas pessoas precisam ser lembradas disso
mais de uma vez (2 Co 8:10, 11; 9:1-5). O povo de Israel deveria
ser generoso com os dízimos e ofertas, pois o Senhor havia sido
generoso com seus filhos. Cada vez que levassem seus dízimos
e contribuições para o santuário e desfrutassem uma refeição
de ações de graças, isso os ensinaria a temer ao Senhor (Dt
14:23), pois se não fosse pela bênção do Senhor, não teriam o
que comer e nem o que ofertar. Como disse Davi: Senhor, nosso
Deus, toda esta abundância, que preparamos, para te edificar
uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua.
1 Crônicas 29:16. Quando deixamos de temer a Deus e de apreciar
sua provisão abundante, tornamo-nos arrogantes e não damos
mais o devido valor as suas bênçãos. Então, o Senhor tem de nos
disciplinar para nos lembrar de que todas as dádivas vêm dele.
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CELEBRANDO A FAMÍLIA 2015 (1 a 3 de maio)

Dia 09/05 - Chá de Fraldas da Márcia e Jailson
Dia 13/05 - Especial Encontro Amigos de Sião, celebrando
a Independência de Israel.

