GUERREAR PELA FAMÍLIA Gn 13:1-6
INTRODUÇÃO: Em nossa vida muitas vezes vivemos tempos de guerra, e muitas
destas guerras não trazem fruto duradouro e que venha a valer à pena. Por isso
devemos avaliar em quais guerras devemos entrar e pelo que realmente vale a pena
guerrear. Neste texto vemos um bom motivo para guerrearmos: A FAMÍLIA.
1. Ló era sobrinho de Abraão – GN 12.4
- Devemos ter aliança com nossa família.
2. Ainda que Ló tenha tomado uma decisão egoísta sem pensar em seu tio que tanto
o ajudou, Abraão não guardou ressentimento de seu sobrinho. Gn 13.10-12 ( Ler o
contexto).
- Não devemos deixar que nenhuma raiz de amargura habite em nosso coração.
Pergunte: se fosse com você?
3. Ao saber que seu sobrinho estava em dificuldades, Abraão não mediu esforços
para ajudá-lo.
- Nossa Família é um real e bom motivo para entrarmos em guerra, até vê-los em
liberdade e a salva.
CONCLUSÃO: Ao guerrear por sua família Abraão pediu ajuda de pessoas com quem tinha
aliança V.14 “Os nascidos em sua casa”. Algumas batalhas em nossa vida talvez possamos
vencê-las sozinhos, mas quando se trata de uma guerra por nossa Família, quanto mais
pessoas capacitadas puderem nos ajudar melhor.
VALE A PENA GUERREAR POR NOSSA FAMÍLIA.

Quebra-Gelo “A Lingua dos Sinais”

Faça frases ou versículos em papel e corte-as no meio. Distribua entre todos as fases cortadas
ao meio. Peça para eles que encontrem a pessoa que está com a outra metade da frase.
Procure frases que nao sejam tão fáceis de identificar e faça os papeis iguais. Depois de
encontradas junte as duplas!!
Moral: Somos dependentes uns dos outros. Novas ideias e oportunidades podem ser criadas
Quando estamos juntos. Coisas que não entendemos sozinhos, podemos entender juntos.
O que eu não sei você pode me ensinar e vice e versa.

Frase para o líder
No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe
meio termo. Ou você faz uma coisa bem-feita ou não faz. Ayrton Senna
Avisos
Quinta-feira 19:30h Oração Encontro de Fé 20:00h
Domingo: NÃO haverá Culto da manha. Apenas reunião administrativa às 10:00h para
todos os membros.
Domingo Culto do Amigo 18:00h

