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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
RODOLFO E KELLY

QUAL ESCOLHA VOCÊ
VAI FAZER PARA SUA FAMÍLIA?
Certamente, em época de Carnaval, alguns escolhem as festas das praças,
das ruas, das praias e ficam sujeitos aos grandes riscos que elas podem
trazer. Por outro lado, há quem sabiamente aproveita este tempo para
crescer, valorizar o que realmente deve ser valorizado e, quem sabe, fazer
a escolha que mude todo o curso da sua história.

CELEBRANDO A FAMÍLIA

2016

Com o objetivo de que lares sejam restaurados nesse tempo de destruição familiar em que vivemos, dos dias 6 a 10 de fevereiro, teremos uma
grande e abençoada programação para nossas famílias: O Celebrando a
Família 2016 com o Pr. Sérgio e Magali Leoto – Equipe do Lar Cristão. Um
tempo precioso que Deus tem reservado para abençoar nossas famílias,
parentes e amigos. Veja a programação abaixo:

De 6 a 10 de Fevereiro

Sábado (dia 06)
Abertura: “Características de uma Família
Saudável” (Pr. Sergio).
Domingo (dia 07):
Manhã: “Ah! Se Eu Fosse Diferente! ( Magali).
• Casais: “Ampliando nossa visão sobre o Amor”
(Pr. Sergio);
• Mocidade: “Cuidando das coisas do coração”
(Magali)
Noite: (Todos) Palestra: - “Perdoar é preciso!”
(Pr. Sergio).
Segunda (dia 08):
Manhã: Casais: “Lidando com as nossas diferenças
(Relacionamentos interpessoais)” (Magali);

• Juventude: “Sexo tem hora certa!” (Pr. Sergio)
• Noite: Palestra de Desafio para Todos:
“Choque de Gerações ou Chocados com as
Gerações?” (Magali)
Terça (dia 09):
Manhã: Casais: “Vivendo e Aprendendo a
Brigar” (Pr. Sergio);
• Juventude: “O divórcio começa no namoro!”
(Magali).
Noite: (Para Todos) Palestra: “Ouvindo o
coração do outro” (Magali).
Quarta (dia 10/02) - Encerramento à Noite:
• (Todos) Estudo Bíblico: “O que fazer com as
futuras gerações?” (Pr. Sergio).

Será um período dedicado a toda família, incluindo crianças, jovens e adultos! Não perca essa oportunidade de abençoar e fortalecer a sua família.
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Leitura para Consagração - Culto Vespertino

ALEXANDRE PAULO E LIGY

“NÃO SE FAZEM MAIS PAIS
COMO ANTIGAMENTE...”
“Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais no-los têm contado.
Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez.
Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel,
a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos;
Para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais
se levantassem e a contassem a seus filhos;
Para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das
obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos”. Salmos 78:3-7
Talvez você tenha estranhado o título dessa leitura para consagração. Estamos acostumado a ouvir: não se fazem mais filhos como antigamente,
principalmente quando nos deparamos com a cena desagradável de um
filho desobedecendo aos pais ou mesmo os envergonhando com suas atitudes. Eu, particularmente, acho que esse adágio popular foi construído de
maneira errada.
É bem verdade que os tempos mudaram, hoje nossos filhos têm mais acesso
a informações e são bombardeados por mais coisas do que no nosso tempo
ou no tempo de nossos pais. Mas, sinceramente, o que vejo que está acontecendo são pais negligentes em relação a educação dos filhos. Pais que não
estão dispostos a gastar tempo com seus filhos, pais que transferem as suas
responsabilidades para outras pessoas.
E ainda mais, os valores e princípios básicos que faziam parte das famílias, até
mesmo as “não evangélicas”, já não existem mais. Os pais têm flexibilizado
os valores com a desculpa de que estão cansados demais ou que isso ou
aquilo pode frustrar seus filhos, deixando-os às suas próprias vontades. Por
causa disso, o que vemos hoje são filhos que não respeitam as autoridades,
os mais velhos e, muito menos, os próprios pais. É... já não se fazem mais
pais como antigamente!
O Salmista Asafe no Salmo 78 vai nos exortar a sermos:
• Pais comprometidos com o Senhor, “...mostrando à geração futura
os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez”.
• Pais que ensinam a Palavra de Deus,”Porque ele estabeleceu um
testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais
para que a fizessem conhecer a seus filhos;”
• Pais que dependem e confiam no Senhor, “Para que pusessem em
Deus a sua esperança...”
• Pais que não esquecem, mas guardam a Palavra de Deus “...e se não
esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos.”
Esse é o modelo de Deus para os pais de todas as épocas, sejam os de antigamente, sejam os de hoje, sejam os de amanhã.
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