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IGREJA – A FAMÍLIA DE DEUS
Texto Básico - Marcos 3:33-35
INTRODUÇÃO
Você precisa mais de Deus e da família de Deus em sua vida, do que posso imaginar. E o diabo não quer que você acredite
nisto, porque isolando você, estará mais vulnerável aos ataques dele contra sua vida! A VIDA EM FAMILIA NOS
PROTEGE. Quando Jesus estava na cruz, viu muitos que zombavam dele, mas também viu o quanto seus amigos e
familiares o amavam. Mesmo em meio ao sofrimento terrível, Jesus se lembrou de Suas responsabilidades familiares e seus
relacionamentos (João 19:26,27). Jesus faz de nós uma família, tendo Deus como Pai e uns aos outros como irmãos e
irmãs. Em nossa jornada espiritual nos apresenta uma NOVA FAMÍLIA. Uma na qual não nascemos, mas na qual fomos
adotados. NOSSOS RELACIONAMENTOS DEVEM SER PAUTADOS COM VISTAS SEMPRE AO CRESCIMENTO
ESPIRITUAL. É neste aspecto que vamos compartilhar hoje.
1. RECEBA FILIAÇÃO PATERNAL
Romanos 8:14-15 - Abba Pai expressa amor e confiança. Jesus morreu na cruz para que nos tornássemos filhos de Deus.
Tornar-se filho de Deus significa ser adotado e recebido em Sua família espiritual. Gálatas 3:26 e João 1:12-13. A grande
questão é a dificuldade de se sentir amado e aceito por Deus. Estamos vivendo uma época e geração em que a orfandade
biológica, emocional e espiritual tem sido a raiz da maioria dos nossos problemas relacionais. A PATERNIDADE JÁ FOI
ESTABELECIDA POR DEUS PAI, MAS A FILIAÇÃO É UMA ESCOLHA DE CADA FILHO. Decida ser filho, agir
como filho e receber a herança de filho. Hoje é dia de grandes decisões em sua jornada! A primeira delas é estabelecer sua
filiação! “Por amarmos a Deus e le nos amar, nós conversamos. É isso que pais e filhos fazem.” Steven Furtick. TODA
FAMÍLIA SAUDÁVEL TEM PATERNIDADE DO CÉU.
2. DECIDA PERTENCER A UMA FAMÍLIA ESPIRITUAL
Gálatas 4:19 - Pertencer é diferente de frequentar. Pertencer compete a pessoas que foram geradas e que possuem
convivência. Enquanto a Igreja não for uma família para pertencer, sua frequência nela será uma relação de mero consumo.
CONSUMIDORES TROCAM DE FORNECEDOR – Decidir pertencer é escolher ter relacionamentos profundos e
saudáveis Hebreus 10:25.
3. BUSQUE CRESCER EM FAMÍLIA ESPIRITUAL
Efésios 4:16 - Somos uma família e toda família, assim como um corpo, CRESCE. Para se adaptar ao crescimento e
avançar em cada fase de maturidade, é necessário ajuste. E para que os ajustes sejam feitos é necessário unidade e
compromisso. QUANDO A IGREJA SE TORNAR UMA FAMÍLIA PARA VOCÊ, DEIXÁ- LA NÃO SERÁ UMA
OPÇÃO. QUEM ESCOLHE SE RESSENTIR NAS OFENSAS, ESCOLHE NÃO CRESCER! Na família-igreja todos são
importantes! As diferenças devem ser celebradas! Por isso, de maneira prática: - Decida permanecer, mesmo que alguém
esteja criticando você na igreja, mesmo que suas habilidades e dons ainda não estejam em pleno potencial, mesmo quando
lhe ferirem, mesmo quando sua fé estiver abalada. QUANDO SE TRATA DE FAMÍLIA, NUNCA DESISTIMOS.
4. ESCOLHA CUIDAR DE SUA FAMÍLIA DANDO O SEU MELHOR
Atos 2:44,45 - Esse era o padrão dos relacionamentos na Igreja primitiva. Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
Família é um patrimônio único, de valor imensurável. Na família, investimos por toda a nossa vida! Na Igreja não deve ser
diferente. - Quem ama investe, ama, confia, entrega o seu melhor, não mede esforços. Foi isso que Jesus fez na cruz, deu o
Seu melhor, a Sua própria vida por nós. Invista naquilo que realmente importa para Deus: pessoas!
5. SEMPRE TRABALHE PELA UNIDADE DA FAMÍLIA
Filipenses 2:1,2 - A unidade é a marca do relacionamento de Jesus com Seu Pai. A unidade é o desejo de Jesus a todos
nós. Ele intercede para que sejamos um com Ele. João 17:21 Paulo diz que quando estamos em Cristo temos até
sentimentos em comum: motivação, amor, comunhão, compaixão e afeição. Somos diferentes, mas nos alegramos em
Cristo por meio da unidade. Dedique-se à unidade da Igreja!
CONCLUSÃO
RECEBA E DESFRUTE DO CUIDADO DE DEUS POR MEIO DA SUA FAMILIA ESPIRITUAL. Olhe ao seu redor, aí
está a sua família! Jesus continua incluindo pessoas em Sua família. DEUS SÓ CRIOU DUAS FAMÍLIAS, A
BIOLÓGICA E A ESPIRITUAL, Acima de todos os outros relacionamentos invista em todos os seus relacionamentos, que
estão dentro destas duas famílias. Cuide e invista em seus melhores relacionamentos.
Perguntas para Reflexão
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
1.
2.

Como tem sido seu relacionamento com os irmãos na família da fé?
Como você tem contribuído para o crescimento da família da fé
Adaptação SEREP

