A HONRA DE PERTENCER A UMA FAMÍLIA
TEXTO: Salmos 68.6
“Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes
vivem em terra árida.”
INTRODUÇÃO:
 O texto acima diz exatamente o que queremos tratar neste dia com vocês, Deus faz
com que o solitário viva em família e não somente frequente o ambiente da família
aos domingos!
 Foi Ele quem nos convidou e pagou o preço para que isso acontecesse.
 JESUS fez isso! Nós não tínhamos condições de habitar nesta família, de sermos
perdoados dos nossos pecados, de sermos incluídos neste ambiente de graça e
favor de Deus, mas esse amigo mais chegado disse: Vamos, eu pago POR você!
 O seu amigo pagou para você, Jesus pagou por você!
 Ainda assim, alguns decidiram viver fora deste ambiente, vivendo sua própria vida,
tomando suas próprias decisões, sem se importar como o que Deus pensa a respeito
disso.
 E temos ainda os que decidiram viver dentro do ambiente, porém de uma forma
diferente do todo, não pertencendo ao que se vivia naquela família.
 Entre os doze discípulos havia dois muito diferentes: João e Judas.
 JOÃO – reclinava a cabeça no peito de Jesus (João 13.23-25)
 João escolheu ouvir pelo que o coração de Jesus batia.
 JUDAS – preferiu sair da mesa para trair Jesus (João 13.26-30)
 Judas preferiu sair da mesa ao invés de cumprir seu destino e viver o fruto das
palavras de Jesus. Judas traiu Jesus com um beijo:
 Esse ambiente é um ambiente de aceitação. Não existe uma lista de pré-requisitos
lá fora te proibindo de entrar por causa disso ou daquilo.
 Assim também aconteceu quando você nasceu, seus pais não fizeram uma lista de
aceitação.
 Assim se começa a construir uma família! Assim começa um projeto para que ela dê
certo, é isso que Deus deseja e tem de plano para nós, um plano que dará certo.
 A honra de pertencer a uma família confere a você…
1. NOME: Lucas 1.31
 “Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus.”
 Todos nós quando nascemos recebemos um nome. Não é diferente no reino de
Deus, porque nos foi dado um nome.
 “Cristão” é uma expressão que nos identifica com Cristo, nos faz participantes do
Reino de Deus.
 Espiritualmente falando você precisa definir de qual família você faz parte.
 Minha família é a PIB Valentina, então meu sobrenome é PIBVAL! E o seu?
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A honra de pertencer a uma família confere a você…
2. IDENTIDADE
 “O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá
com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, Filho de
Deus.” Lucas 1.35
 O nome do bebê seria Jesus, mas seria chamado de Santo e Filho de Deus.
 A forma como você é chamado define sua identidade.
 Alguns aqui foram chamados de burros, incapazes, imprestáveis… por isso você
carrega isso contigo, pensando ser essa sua identidade! NÃO!
 Nos céus o seu nome é SANTO, FILHO DE DEUS! E se é filho de Deus, você tem
uma herança celestial e não terrena.
 Não deve viver baseado no que a terra diz a seu respeito, mas sim o céu!
 O diabo nos dá apelidos, só Deus nos dá identidade!
 Aprendi uma coisa acerca dos apelidos: eles duram certo tempo.
 Quando você eu era criança, provavelmente você tinha um apelido.
 Mas, hoje em dia ninguém mais te chama assim…sabe porquê? A sua maturidade
validou meu nome.
 Talvez as pessoas nunca irão mudar a forma com que elas te chamam, mas a sua
maturidade vai aceitar o que o céu diz ao seu respeito e isso vai mudar a realidade
da sua vida.
 A honra de pertencer a uma família confere a você…
3. ACEITAÇÃO: Lucas 3.22
 “Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado; em ti me agrado.”
 Neste ambiente você é aceito como você é, mas a maturidade vai te levar a novos
níveis com Deus.
 Se você tem algo a ser tratado, a aceitação significa que nós vamos te ajudar nisso.
 Mas queremos te levar ao entendimento de que permanecer com algumas práticas
nesta nova vida vai te prejudicar.
 “Você só conseguirá avançar para o seu futuro quando abandonar o seu
passado.” Pr. Myles Munroe.
 Aceitação não significa que não vamos alinhar você ao seu propósito, pelo contrário,
é a aceitação e o amor que temos pelas pessoas que nos levam a confrontar, alinhar,
ajustar e falar o que precisa ser dito.
 Quando não se ama, se despreza. Por isso desprezar as pessoas não é nosso
papel, mas sim amar!
 A honra de pertencer a uma família, confere a você…
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4. VALORIZAÇÃO: Lucas 4.18-19
 “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas
aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da
vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor.”
 Jesus recebeu um nome, uma identidade para fluir em seu chamado!
 Você tem um valor! Você recebeu dons da parte de Deus para fluir neles dentro do
Reino, da igreja.
 Talvez você cresceu sem conhecer quais valores você tinha.
 Se isso aconteceu com você, é para que aqui você seja empoderado para cumprir
seu destino.
 Um pouco da sua missão dentro desta família:
 Você foi ungido;
 Levar liberdade aos presos;
 Pregar boas novas;
 Levar nova visão às pessoas.
 É disso que nós estamos falando! Você é precioso para Deus.
 A honra de pertencer a uma família, confere a você…
5. RESPONSABILIDADES: Mateus 28.19-20
 “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.”
 Toda família tem responsabilidades.
 Lembro que na minha casa sempre minha mãe dizia: você é responsável por arrumar
sua cama, limpar o quintal e colocar o lixo para fora.
 Eu e minhas irmãs sempre tivemos responsabilidades.
 Nesta casa, nesta família, Deus nos chamou para GANHARMOS TODAS AS
PESSOAS PARA JESUS!
 Essa é a nossa responsabilidade nesta família.
 Você pode fazer da sua forma, do jeito que Deus te criou, com a galera que ele te
colocou para alcançar, no bairro que você mora, do seu jeito.
 Se você foi chamado para ganhar pessoas pregando, pregue!
 Se foi chamado para ganhar pessoas em salão de cabeleireiro, que assim o faça!
 Sendo um empresário honesto, um homem/mulher de influência, que assim o faça!
 Se você foi chamado para ganhar pessoas na escola, faça!
 Se você foi chamado para ganhar pessoas da sua família, faça!
 O importante é TODOS nós estarmos empenhados em ganhar pessoas para Jesus!
CONCLUSÃO
 Qual sua decisão hoje?
 O texto com a qual começamos essa mensagem diz:
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 “Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os
rebeldes vivem em terra árida.” Salmos 68.6.
 Nós só podemos frutificar onde firmamos nossas raízes. Só é só possível firmar
raízes vivendo em uma família.
 Existe uma unção de pertencimento sendo liberada. Em tempos onde as pessoas
não querem ser de lugar nenhum, nós ainda queremos dizer que a igreja é um lugar
de pertencimento, um ambiente de família, um lugar onde se pode viver todas as
promessas de Deus!
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