DEUS AMA MINHA FAMILIA
Reflexão:
Quem é o responsável em tornar sua casa
em um lugar tranquilo e abençoado? Se
descobrir que é você, o quem tem feito
para isso?

Os males e as corrupções dos
últimos dias - II Tm. 3.1-9
"Sabe, porém, isto: nos últimos dias,
sobrevirão tempos difíceis, pois os
homens serão egoístas (que amam a si
mesmos), avarentos, jactanciosos
(pretensioso, orgulhoso, ostentador),
arrogantes (que se eleva acima dos outros
e os despreza),
Blasfemadores(difamador), desobedientes
(obstinado; insubmisso) aos pais, ingratos
desprezível; mal agradecido),
irreverentes…”

A VISÃO - Livro do Pr. David Wilkerson
Em 1973 David Wilkerson teve uma visão
relacionada com a queda da economia da
América e do mundo todo. A visão
também se referia a decadência moral e
espiritual a níveis assustadores. Falava em
desastres naturais e, o que mais nos
chama à atenção, a decadência da igreja,
enquanto instituição humana e grande
perseguição aos cristãos fiéis. Sua visão foi
publicada em um livro chamado “A
Visão”, em 1974.
“Vi cinco calamidades terríveis que virão
sobre todo o mundo….
1. Confusão econômica que afetará o
mundo todo.
2. A natureza com dores de parto.
3. Um batismo de imundícia na América.
4. A rebelião no lar: O problema número
um na América e no mundo com respeito
à juventude é o ódio que nutrem pelos
pais. A Bíblia diz: “E os inimigos do
homem serão seus familiares” (Mt. 10:36.)
Os pais serão traídos.
Pais e filhos viverão debaixo do mesmo
teto porém como inimigos de guerra.

1-IGREJA PLENA DA GRAÇA

Será pior do que o problema das drogas,
pior que o álcool, maior do que o abuso
do sexo ou qualquer outro problema da
juventude.
Em uma pesquisa recente de 5.000
crianças feita em 12 das principais cidades
dos Estados Unidos, mais de 45%
disseram:
“Odeio a meus pais”.
5. A perseguição contra os cristãos que
verdadeiramente são cheios do Espírito
Santo e que amam a Jesus Cristo: Para
fazer frente a este derramar de iniquidade
dos últimos dias, o antídoto que Deus
preparou foi o derramar do Espírito Santo.
Peça para os membros do seu grupo
lerem pelo menos duas vezes o contexto
de Isaías 32.13-20. Oriente-os a anotarem
quais seriam os efeitos do derramamento
do Espírito Santo, descrito a partir do
versículo 15. Depois de ouvir a todos, dê o
destaque à promessa descrita nos versos
18 e 19.

Um vaso cheio de azeite enche outros
com o azeite que contém.

Aplicação:
1 – Desafie-os a serem cheios do Espírito
Santo, através dos meios que a Palavra
estabeleceu: Ef 5.18-21
2 – O que cada um fará de prático para
que sua casa (família) se torne uma
morada de paz.
3 – Orem uns pelos outros. Orem pelas
famílias .

