A CASA FAVORITA DE DEUS - PARTE 4

Introdução: Você é o templo de Deus na Terra e, assim como Ele encheu o Templo que
Salomão construiu com a Sua glória, assim também quer encher a sua vida. Deus quer
que você seja um carregador da Sua glória, da Sua vida, da Sua unção.
Você já viu o começo de uma construção? Toda construção precisa ter uma base
chamada alicerce. O alicerce é que vai segurar, sustentar a construção. Um alicerce ruim
não sustentará as paredes, e, em breve, elas poderão cair, mas um alicerce forte as
firmará por longos e longos anos
Princípio Bíblico: "Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os
anos de vida." (Provérbios 4:10)
Mensagem: Toda casa precisa de alicerce. E você, como casa de Deus, também precisa
de alicerces fortes. E o Senhor não se esqueceu disso. Ele deixou todo o material
necessário preparado para que você possa construí-lo com firmeza. Onde ele está? Na
Sua palavra. São os Seus princípios.
Deus é Pai. E como Pai, preocupa-se com seus filhos (eu e você). Ele quer que sejamos
fortes e estejamos preparados para termos uma vida de excelência. Todo pai quer o
melhor para o seu filho. Em Lucas 11:11-13 Jesus fala sobre isso: qual é o pai que, se o
filho lhe pedir pão, ele dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se
nosso pai aqui na terra quer nos dar o melhor, quanto mais o nosso Pai celestial?
Como Pai, Ele que quer que nós, Seus filhos, tenhamos o melhor. Ele nos deixou
ensinamentos muito importantes para que sejamos uma casa muito linda, onde Ele
possa ter alegria em estar. Já aprendemos sobre como deve ser o nosso comportamento
na Igreja, a reverência, o cuidado com as coisas do Senhor, mas, e na nossa casa, com
os nossos pais?
Já conhecemos Efésios 6:1 que diz que devemos ser obedientes a nossos pais no Senhor,
porque isso é justo. Como vamos fazer isso na prática?
O Senhor diz que, se ouvirmos a Sua palavra, isto é, se cumprimos com os Seus
mandamentos, nossos dias se multiplicarão na Terra. Então, se obedecermos a nossos
pais, se os honrarmos, teremos uma vida longa e abençoada, porque a Palavra de Deus
nunca falha, Ele jamais deixa de cumprir as Suas promessas.
Queridos, nossos pais são os representantes de Deus aqui na Terra. Se os honramos,
obedecemos, respeitamos, estamos honrando, obedecendo e respeitando ao próprio
Deus. Nossos pais devem ser para nós vasos de bênçãos e nós devemos amá-los como
tal.
Talvez seu pai não seja bem o que você sonhou, mas ele não deixa de ser seu pai, assim
como, muitas vezes, Deus não age da forma que nós queremos, mas Ele não deixa de
ser Deus. Seu pai é autoridade sobre você e deve ser respeitado. Quer que ele seja

melhor? Ore por ele! Coloque-o nas mãos de Deus, e Deus, como Pai amoroso que é,
ouvirá a sua oração.
Hoje, olhe para o seu pai com os olhos de Deus. Veja-o como um vaso de benção na sua
vida. Ame-o, independente do que ele é! Abençoe-o! Cuide dele! E, com certeza, através
da sua vida, do seu testemunho, se ainda não for convertido, ele conhecerá a Deus; se
já conhecer a Jesus, certamente será, a cada dia, um pai melhor, ok?
Fonte: Monte Sião

