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A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA DE DEUS
Série Família
Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio
de você todos os povos da terra serão abençoados". Gênesis 12:3
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Texto: “Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: — Saia da sua terra, do meio dos
seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os
seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome
será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o
abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu
abençoarei todos os povos do mundo.” Gênesis 12:1-3 NTLH
O que é necessário para a família influenciar?

1. Deixar relacionamentos tóxicos. Gênesis 13:8-9. Hebreus 12:1
2. Enfrentar os inimigos. Gênesis 14:14-16. Hebreus 12:12
3. Sacrificar em obediência. Gênesis 22:2-3. 1Crônicas 29:3, 6, 9
4. Abençoar a descendência. Gênesis 25:5
5. Viver a cultura da honra. Gênesis 14:18-20. Ageu 2:8
6. Ser íntimo de Deus. Isaías 41:8. Tiago 2:23
7. Ser lembrado na história. Lucas 19:9. Romanos 4:12

Conclusão: Que sua família seja abençoada em tudo. Que todos nós como família
biológica e família igreja possamos ganhar mais um para Jesus!
Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça e um
futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias 29:11
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Deus fez uma promessa a Abraão e seus filhos. Esta foi em três dimensões: ser
abençoado; ser famoso; ser abençoador. Abraão recebeu o cuidado de Deus, o que
ele recebesse dos outros, Deus faria com eles.
Abraão influenciou globalmente, pois por ele todos os povos do mundo, todas as
famílias da terra serão abençoados.
Esta influência também está disponível a nós, porém assim como Abraão teremos
que ter algumas atitudes.
Quem tem promessa terá que decidir deixar alguns relacionamentos tóxicos, aqueles
que não querem mais respeitar o Deus que você serve e os valores de Deus que você
acredita e não abre mão deles e nem negocia em hipótese alguma.
Quem tem promessa enfrentará inimigos. Abraão lutou contra inimigos e venceu, e
assim também será com você.
Quem tem promessa obedece sem questionar porque crê no melhor. Deus não
queria Isaque, Ele queria o coração de Abraão. Foi um teste e Abraão passou.
A cultura da benção e da honra são necessárias em uma família que influencia a
sociedade.
Quem tem promessa desenvolve intimidade com Deus. Nossa fé e nossas obras
comprovam minha intimidade com Deus.
Quem tem promessa será lembrado de geração em geração.
Que os homens sejam homens de Deus, que as mulheres sejam mulheres de Deus,
que os filhos sejam filhos de Deus, que seu casamento seja um casamento de Deus,
que diariamente você perdoe e seja perdoado.
Minha oração é que sua família influencie toda terra, que seus filhos povoem nações
com o testemunho de Jesus Cristo.
Para Compartilhar em Grupo:
1. Você tem abençoado? Como está a cultura da benção em sua vida, família e
ministério?
2. Como está a sua intimidade com Deus?
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