PROGRAMAÇÃO SEMANAL
CALENDÁRIO DO MÊS
1º D om ingo
8:00h - Consagração M inistérios
D om ingos
17:00h - Reunião das M ulheres
09h30 EBD - Jovens (3º andar)
Ceia e oferta de alimentos nos 2 cultos
Adultos (Templo)
1ª Q uint a
19:30h - Ceia e oferta de alimentos
Doutrinas Básicas (2º andar)
D om ingo 14
19:00h - Reunião da Geração Vida
10h30 Culto
Sábado 20
18:00h - Culto jovem
19h
Culto
D om ingo 21
17:00h - Reunião do Evangelismo
Segundas
Sábado 27
14:00h - Visita ao orfanato
19h30 Ensaios do coral
D om ingo 28
17:00h - Desperta Débora
Terças
19h30 Culto de oração
Q uint as
19h30 Culto
Conta corrente da I grej a - Bradesco, A g. 279-8 C/ C 125.005-1
COM O A FA ST A R M EU FI LH O D A I GR EJA que é que a Palavra de Deus nos diz sobre isto? Ela diz a mim e a
Valdenira N unes de M enezes Silva
"Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando
envelhecer não se desviará dele" (Provérbios 22:6).
H oje, meu filho M auro completaria 39 anos e eu, muito saudosa e
chorosa repouso nos braços do Senhor agradecida a Ele por ter
colocado em meu coração de mãe a obrigação de falar a ele (meu
filho) do Seu amor ao enviar Seu Filho unigênito para morrer por
ele e por mim.
Foi há onze anos atrás que o Senhor decidiu levá-lo para o Seu
seio, porque ele já havia cumprido o tempo da sua peregrinação,
aqui na terra. Ele aceitou Jesus como seu Salvador e trabalhou para
Ele com muito zelo e amor.
Como mães, nós, muitas vezes, negligenciamos certas coisas que
são importantes para a vida espiritual do nosso filho. O nosso
caminhar diário (ou não) com o Senhor pode influenciar a vida
dele para o bem ou para o mal.
O que eu faço ou deixo de fazer pode influenciar na decisão
eterna da alma do meu filho.
O s meus olhos espirituais devem ver que tipo de sinal luminoso
está aparecendo diante de mim ... É o vermelho? Então sei que
devo PAR AR e pensar no que eu estou errada. Q ue má influência
ou mau exemplo estou dando a meu filho?
Vamos perscrutar, um pouco, o coração de uma mulher de Deus
que tem andado pelos caminhos do mundo e descobrir que
testemunho ela tem dado a seu filho para afastá-lo da igreja ...
1- Ela, com sua língua afiada, tem prazer de por defeitos no pastor
ou nos líderes da igreja. Ela diz ... "O que ele ensina é exagero! A
Bíblia diz assim mas eu acho que tudo é questão de interpretação!"
E o pior de tudo é que fofoca em frente do seu próprio filho. A
primeira carta aos Tessalonicenses 5:12-13 lhe diz, claramente ...
"E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre
vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam; E que
os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende
paz entre vós."
E ainda o Salmo 34:13 lhe diz: "Guarda a tua língua do mal, e os
teus lábios de falarem o engano."
2- A chuva, a preguiça, uma festa, uma praia, um programa de
televisão, a preparação do almoço ... são fatores importantes (para
ela) que a impedem de ir aos cultos ou a Escola Dominical.
Esta é a maneira de agir da mulher carnal, mundana, diante de seu
filho. Q ue testemunho! Como este tipo de mulher espera que seu
filho, por ele mesmo, comece a gostar de ir à igreja? Só mesmo a
misericórdia de Deus pode mudar o seu coração (do seu filho).
N ão espere, mãe, que seu filho valorize aquilo que você mesma
não valoriza!
Você ama seu filho? Q uer estar com ele, um dia, no céu por toda
a eternidade? Então mude esta sua maneira de agir e comece a ir a
todos os cultos da igreja mostrando a ele uma alegria que o
contagiará.
H ebreus 10:24 nos exorta dizendo ... "E consideremo-nos uns aos
outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não
deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que
se vai aproximando aquele dia."
3- M uitas de nós mulheres crentes no Senhor, mas também
carnais, queremos um "lar normal" (assim é como algumas dizem),
igual aos outros lares (isto é ter um coração conformado com o
mundo ímpio).
Este tipo de mulher, creio, é aquela que crer que a Bíblia não é
totalmente inspirada por Deus e aí ... elas usam apenas aqueles
versículos que satisfazem à sua conformação com o mundo. M as o

você (e também a elas) que ... "Toda a Escritura é divinamente
inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir,
para instruir em justiça" (2 Timóteo 3:16).
Vemos então que o próprio Deus nos diz que TODA A
ESCR IT U R A É DI VIN AM EN T E IN SPI R ADA, então temos a
obrigação de seguir passo a passo cada ordem dada por Ele em
Deuteronômio 6:6-7 ... "E estas palavras que hoje te ordeno,
estarão no teu coração; E as ensinarás as teus filhos e delas falarás
assentado em tua casa; e andando pelo caminho, e deitando-te e
levantando-te."
Você agindo assim, vai ter um lar diferente? VAI! M as não só você
mas também seu marido e seus filhos terão um lar feliz e
abençoado por Deus.
4- A televisão e o computador são meios de comunicação que
tomam grande parte do nosso tempo, fazendo-nos não ter tempo
para nossos filhos.
Q uanto tempo passamos lendo a Palavra de Deus e orando junto
com nossos filhos? Dez minutos? M eia hora? U ma hora? O u você
acha que tem que se atualizar sabendo das últimas notícias (Como
posso ficar alheia ao que está acontecendo no mundo?), da
novidades da moda (Como vou me vestir na última moda para
ficar bonita para meu marido se fico alheia a tudo?), da última
música gospel lançada e que está na parada de sucesso (Se não me
atualizo, fico apenas naqueles hinos batidos do Cantor Cristão)?
Você se preocupa com tudo isto e não se lembra de que seu filho
está, exatamente, seguindo os seus passos ... assistindo muita
televisão e passando horas em frente ao computador ... tempo para
leitura da Bíblia, oração e ida à igreja não existe.
Deuteronômio 17:19 nos alerta dizendo ... "E o terá consigo [o
livro da lei] e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda
a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta
lei, e estes estatutos para cumpri-los."
5- A mulher que esquece que é uma filha de Deus, muitas vezes
se encontra numa roda de escarnecedoras ... falando, sem
misericórdia, da vida de alguns irmãos da igreja ou mesmo de
outras pessoas. E, esta mesma mulher que se esquece que é uma
filha de Deus e que ama fofocar ou ouvir fofocas, quando se
encontra com aquelas pessoas de quem falou mal, ela a abraça,
beija , pergunta como ela está e ... esquece que seu próprio filho a
ouviu falando mal daquela irmã. Agindo assim, você está
ensinando seu filho a ser um hipócrita e que a vida cristã é uma
hipocrisia.
A Bíblia nos diz ... "Q ue a ninguém infamem, nem sejam
contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para
com todos os homens (Tito 3:2).
Amada irmã, se você está afastando o seu filho da igreja por estar
dando um mau testemunho ou por ser uma má influência na vida
dele, então reconheça o seu erro e peça ao Senhor que Ele
transforme a sua vida. Peça a Ele para ser uma influência benigna
na vida do seu filho. Q ue ele possa amar o Deus que você ama e
que o Santo Espírito do Senhor também transforme o coração
dele e o faça dizer do fundo do coração o Salmo 122:1 ...
"Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor."
A minha oração por você é que o Espírito Santo possa
convencê-la da necessidade de uma mudança em sua vida. Q ue
Ele possa transformá-la numa mulher cujo coração agrada a Deus.
Q ue Ele ainda possa convencê-la de uma mudança U RGEN T E
em sua vida a fim de que você seja a mãe que anda nos caminhos
do Senhor e que se importa com a alma eterna de seu filho.
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Plant a M estre Para Ser Um Pai Bíblico
Pr. M ichael Lovett
(Traduzido por Valdenira N .M . Silva)
T ítulo: "Um M apa Para Ser Um Pai Bíblico"
Texto: Salmos 127: 1-5
Sl 127:1-5 - Se o SEN H OR não edificar a casa, em vão
laboram os que a edificam; se o SEN H OR não guardar a
cidade, em vão vigia a sentinela.
2 Inútil vos [será] levantar de madrugada, repousar tarde,
comer o pão de dores, [pois] assim dá Ele aos Seus amados
o sono.
3 Eis que os filhos [são] herança do SEN H OR , [e] o fruto
do ventre[é] o galardão proveniente dEle.
4 Como flechas na mão de [um homem] poderoso,
assim [são] os filhos da mocidade.
5 Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava enchida
deles; não[serão] envergonhados, mas falarão com os seus
inimigos à porta. LT T
IN T RODU ÇÃO : H oje é o Dia dos Pais. E, embora eu
já tenha dito a muitos (ou eu espero que tenha dito), eu
gostaria de dizê-lo novamente: Pais são importantes. Eles
não são apenas importantes na casa, mas eles são de vital
importância na Igreja. U ma Igreja nunca vai ser melhor
do que os lares que a compõem. Eu também disse no Dia
das M ães que as mães são importantes. N enhum é mais
significativo do que o outro. Puxe para fora da equação
qualquer um dos dois, e você tem uma fórmula para o
fracasso. Eu não quero desencorajá-lo hoje, dando as
estatísticas e o status da ?média? dos lares de hoje, então
eu não vou dar. Tudo o que você precisa fazer é olhar ao
redor e descobrirá o quão ruim as coisas realmente são. E,
ao contrário do que T V e O prah irão lhe dizer, as nossas
casas estão em uma confusão, porque o Senhor não é o
Aquele para quem a mãe e o pai estão olhando e
permitindo que Ele os ensine a construir o Lar.
A declaração que estou prestes a fazer provavelmente já a
fiz uma ou duas vezes no calor da mensagem ou até
mesmo de alguma forma tentando construir o meu ponto
principal da mensagem. A declaração é: "Ao Nos Tornamos
Pais, Não Recebemos Nem Diploma Nem Manual Físico Para
Isso." Bem, não os recebemos fisicamente, no entanto, na
realidade, recebemos. Por que o Criador da família não
nos daria um manual sobre como procedermos quando à
nossa própria família? Ele não faria isto, nem o fez. O
problema é que muitos, muitíssimos buscam recursos
alternativos [fora do Criador da família]. O u (por mais
triste que seja dizê-lo) eles se tornaram um produto do
ambiente em que foram criados, porque seus pais também
se afastaram de se apoiar no Senhor à procura de ajuda.
U ma das principais razões pela qual a família, tal como
Deus a projetou, está pouco a pouco desaparecendo, é que
aqueles a quem, uma vez, foram ensinados esses
princípios atemporais, têm desistido de ensiná-los a
outros ou, como eu disse, se mudaram para algum outro
ensino. Por que é que o Pastor procura se sentar e
aconselhar um casal antes que eles se casem? É porque ele
quer ajudá-los, explicando-lhes e até mesmo
repetindo-lhes em detalhes toda a fórmula para o sucesso
naquilo em que eles estão embarcando.
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Se você veio para o casamento de ontem ou para o
casamento de Cody & R aelyn, eu fiz esta declaração duas
vezes. "Q uando Cody nasceu, tive que procurar ajuda,
tive que saber receber ajuda e aprender como ser um pai"
Por quê? Porque ninguém tinha realmente alguma vez me
ensinado. Eu nasci em uma família falha, cresci em uma
família falha, e se alguém ou alguma coisa não me
ajudasse eu iria continuar com o ciclo vicioso de criar
mais uma família falha.
O uça, eu sei que alguns de vocês, possivelmente, sentados
aqui esta manhã, poderão dizer "Bem, ele tem que dizer algo
ao longo destas linhas. Ele é um pastor e hoje o Dia dos Pais."
Essa crítica pode parecer tudo muito esperta, mas muitos
aqui não vêem o que eu vejo, dia após dia, semana após
semana, ano após ano. Oh você me ouve fazer uma
ilustração periodicamente para enfatizar um ponto. E
mesmo assim, alguns de vocês ficam desconfortáveis. Eu
quero que você fique incomodado pelo fato de que as
famílias e filhos e lares e países estão caindo aos pedaços e
vidas estão sendo despedaçadas por causa das nossas falhas
em acatar o Desenho Mestre de Deus para o Lar. O irmão
O 'Donnell veio ontem para o ministério de ônibus [que
trás à igreja velhinhos e crianças sem pais]; esta é uma
declaração que ele fez. A U niversidade deJohn H opkins
relatou, há 40 anos atrás, que os m aiores m edos de
crianças do ensino fundamental eram:
1. Animais;
2. Estar em um quarto escuro;
3. Lugares altos;
4. Estranhos;
5. R uídos altos.
Com pare com os de hoje:
1. Ser sequestrada;
2. AIDS;
3. ser sufocado até não ser capaz de respirar;
4. ser estuprada;
5. ser ameaçada com uma arma.
Parece que os tempos mudaram um pouco? Talvez seja a
hora de acordamos como pais e lidamos com a realidade
da vida. Fui acusado muitas vezes, por membros da
família de que eu estava criando meus filhos super
protegidos. Bem... meus filhos não são perfeitos, mas eles
não têm essas coisas como medos na vida e nós vivemos
na África, onde essas coisas estavam acontecendo,
diariamente.
Fiz uma declaração há várias semanas atrás, possivelmente
em uma noite de quarta-feira ou talvez até poderia ter
sido o Dia das M ães, de que o Senhor queria que eu
estivesse pregando hoje sobre "Arqueiros e Flechas" e meu
texto estaria neste Salmo que lemos esta manhã. Bem,
depois de ler este capítulo várias vezes esta semana minha
direção, mais uma vez mudou. Em vez disso ao ler,
percebi que havia um evidente Plano, Proposta,
Concepção e ou Esboço Geral, ou, como gostaria de
chamá-lo esta manhã, uma "Desenho M estre " encontrada
neste Salmo. N ão é uma coisa exaustiva, mas é muito
benéfica. Por que começa [e dirige todo] o processo de
"construção", e este é o de construir um lar. Planta a
semente e, se você continua sua pesquisa, você vai
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EBD ADULTOS
N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne
aos dom ingos às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos. Estudo atual:
L evítico
Se deseja se batizar, participe da turma de
Batizandos. O s Batismos são sempre no
último domingo de cada mês e a turma de
batizandos começa no primeiro domingo.
Para inscrever-se, procure o Pr.
M aur icio.
Após o batismo, continue o estudo na
turma de D outr inas Básicas que
funciona no mesmo horário no segundo
andar. Para mais informações procure o
Pr. M anuel.
EBD Jovens e Adol escent es
A Escola Bíblica Especial para Jovens
acontece aos domingos a partir das 9:30h
na sala da juventude no 3º andar.
Para A dolescentes, às 10:30h, na mesma
sala, inicia-se a aula.
Ambas utilizam uma linguagem moderna,
adequada à faixa etária e incentivam o
debate.
FRASE DO MÊS

"Jamais vi o Espírito de Deus
atuar onde o povo do Senhor está
dividido"
(D. L. M oody)

Cont inuação da primeira página
encontrar através de todo o resto da Palavra de Deus, todos os outros detalhes que podem fazer
competa a tarefa de construir um Lar.
Assim, com o que foi dito, eu só quero pregar um simples pensamento em relação ao que hoje
representa e que eu acredito que é a necessidade da hora. Precisamos de lares mais fortes e cada
lar, para ser forte, necessita de um Pai. Sim, ela também precisa de uma M ãe e falarei sobre isso
no Dia da M ãe, deixe-me agora falar sobre o Pai, hoje.
Dito isso, eu quero pregar sobre este pensamento, toirando meu título do verso 1 "Se o
SEN H OR não EDI FICAR a casa, ....":
"PLA N T A M EST R E PA R A SER U M PA I BÍ BLI CO ".
Oh, me escutem aqui nesta manhã Pais .... Vocês nunca vão conseguir fazer a tarefa, vocês
nunca serão um sucesso como Pais, a não ser que vocês utilizem a Planta-M estre do Senhor
para fazer isso acontecer. Primeiro o Salmo começa esta Planta-M estre com:
I . O FU N D A M EN T O D A PAT ER N I D A D E "Sl 127: 1 Se o SEN H OR não edificar a
casa, em vão laboram os que a edificam; se o SEN H OR não guardar a cidade, em vão vigia a
sentinela. . LT T"
A. O CON ST RU T OR , v. 1a "Se o SEN H OR não edificar a casa,"
B. A BATALH A v. 1b "em vão LABOR AM os que a edificam;"
C. A CR EN ÇA v. 1c-d "se o SEN H OR não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela."
N ota: O Fundamento [o alicerce] para a paternidade é um dos aspectos mais importantes da
Planta-M estre. Pergunte a qualquer construtor, se você não tem uma boa base [alicerce] sólida,
você não tem nada. Eu tenho visto e conhecido muitos Pais. Eu vi os ricos, os inteligentes, os
bonitos, os talentosos, os fortes, mas eu nunca encontrei nenhum dos que eram [realmente]
"bons" mas que não tivessem a adequada"Fundação." Ok, então você sempre foi inteligente e
ensinou a seus filhos a serem inteligentes. Você enriqueceu e ensinou a seus filhos a serem
ricos. O u você é forte e ensinou a seus filhos a serem fortes .... M as que importa tudo isso, se
você não ensinar-lhes sobre Deus e passar a tocha para eles para que eles, por sua vez passem a
tocha para os filhos deles? Q uando Deus disse a Adão e Eva para serem frutíferos e se
multiplicarem não foi baseado apenas em ter filhos, tratava-se de estabelecer um Alicerce e
transmiti-lo.
Aplicação: Olá, Papai, como está o seu alicerce, esta manhã?
I I . A FU T I LI D A D E D A PAT ER N I D A D E" v. 2 ?Inútil vos [será] levantar de madrugada,
repousar tarde, comer o pão de dores, [pois] assim dá Ele aos Seus amados o sono.? LT T"
N ota: O próximo aspecto, se você me permitir dizer, na "Planta-M estre", é a Futilidade da
Paternidade. Este verso reitera ou expõe sobre o verso que o precede. É "em vão", vazio, inútil,
não produz nada ... .Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores,
com alguma expectativa de que tudo isso vai edificar a sua casa e fazer crescer seus filhos.
Q uando nós, como pais, seguimos a "Planta-M estre" que o Senhor nos dá, há uma promessa
nisso. Pv 22: 1-6 "Pv 22:1-6 1 M ais[digno] de ser escolhido [é] o [bom] nome do que muitas
riquezas; e o ser estimado [é] melhor do que a riqueza e o ouro. 2 O rico e o pobre se
encontram; a todos o SEN H OR os fez. 3 O prudente prevê o mal, e esconde-se; mas os
simples passam e sofrem a pena. 4 O galardão da humildade [e] o temor do SEN H OR [são]
riquezas, honra e vida. 5 Espinhos [e] laços [há] no caminho do perverso; o que guarda a sua
alma retira-se para longe dele. 6 Treina a criança no seu caminho em que deve andar; e até
quando envelhecer não se desviará dele. LT T".
Escutem-me; deixem-me dizer-lhes isto, Papai e M amãe, vocês não são condenados pelos
[eventuais e maus] resultados da educação dos filhos, se vocês seguirem a Planta-M estre do
Senhor procurando [de todo coração] atingir o alvo. Se vocês procederem da maneira que Ele
projetou e ensinou, então Ele fará o resto. Se vocês não procederem da maneira que Ele
projetou e ensinou, então, sim vocês serão responsáveis e culpados por tudo que fizerem ... e
vocês, tendo tal culpa, vão encontrar Deus no Trono de Premiação por Cristo [se vocês são
verdadeiros crentes, portanto salvos] ou no Julgamento do Grande Trono Branco [se vocês não
são verdadeiros crentes e salvos]!
N ão desperdice o seu tempo e as suas tristezas tentando fazê-lo à sua maneira. Traga seus filhos
para uma boa igreja, faça devocionais com eles em casa. N ão seja hipócrita e viva o que você
diz que crê, então Deus fará o resto.
Aplicação: Pai, está você gastando um pouco de tempo com coisas miscelâneas e não o tempo
suficiente com o material da Planta-M estre? H oje pode ser o dia em que você poderia começar
a pôr as coisas indo na direção certa.
I I I . O FRU T O D A PAT ER N I D A D E v. 3 "Sl 127: 3 Eis que os filhos[são] herança do
SEN H OR , [e] o fruto do ventre [é] o galardão proveniente dEle. LT T"
N ota: Como eu disse anteriormente, meus filhos foram o fator motivador para eu esforçar-me
para descobrir as coisas. Por quê? Porque agora eu me havia tornado um "Pai". Até aquele
momento eu era um marido, e eu poderia dizer também que, uma vez que eu não conhecia o
Senhor, eu era um daqueles maridos muito medíocres. Oh, eu provia à minha esposa um
telhado, as coisas e dinheiro, mas, gente, o que estava faltando eram todas as outras coisas que
faz de alguém um M arido. H á muito mais para se ser um marido do que casar. Aqui está um
bom versículo para se lembrar, no caso de você achar que você conseguiu relativo sucesso [em
ser um bom marido], ou você não acredita em mim. "Ef 5:25-29 25 [Vós], os maridos: amai as

vossas próprias esposas, assim- como também o Cristo amou a assembleia, e a Si mesmo
entregou para- benefício- e- em- lugar- dela 26 A fim de a santificar, [a]havendo purificado
com a lavagem d[a] água , dentro de [a] Palavra , 27 A fim de que a apresentasse a * Si mesmo*
[como] a assembleia gloriosa, não tendo ela mácula, nem ruga, nem qualquer [coisa]semelhante,
mas a fim de que ela seja santa e sem mancha. 28 Do mesmo modo, devem os maridos amar as
suas próprias esposas como a[os] seus próprios corpos (aquele [que está] amando a sua própria
esposa, [(nisso)] a si mesmo ama). 29 Porque nenhum homem nunca odiou a sua própria
carne, mas a alimenta e terna- e- protetoramente- cuida- d[ela], assim- como também o
Senhor (Jesus) [alimenta e cuida d]a assembleia. LT T"
O Fruto da Paternidade é a "herança" que um criado para Deus [nos] traz. Agora, deixe-me
dizer uma coisa aqui e eu estou cobrindo uma ampla base. Fique comigo por um momento.
O s maiores organismos que Deus criou foram a Família e a Igreja. A família produz famílias e a
Igreja produz Igrejas. O casamento é para a criação [de filhos para o louvor de Deus]. [O
casamento é para] a criação de uma família. Bem, eu já estou ouvindo isto... "Nós não podemos
ter filhos. Nósnunca tivemosfilhos." M inha resposta .... Você não tem que ter filhos para ser Pai.
Illustração: Roger com Reese ...
Para um monte de crianças, eu já era como se fosse um Pai, antes da minha esposa e eu já
termos tido nossos filhos.
Pai... o Fruto da paternidade é a H erança que você deixa para trás.
Aplicação: M eu amigo... deixe-me perguntar-lhe isto e vamos seguir em frente ... Pai, você
tem algum fruto em sua vida? Está você criando uma H erança para o [louvor do] Senhor?
I V. A LU T A D A PAT ER N I D A D E v. 4 "Sl 127:4 Como flechas na mão de[um homem]
poderoso, e assim [são] os filhos da mocidade. ".
N ota: Você pergunta "Você disse 'U ma Luta Para A Paternidade'?" Sim, eu disse, e você precisa
de mim para explicar e expor a Luta que cada e todo pai está envolvido enquanto está
preparando suas flechas. É por isso que um monte de casais não têm filhos .... É preciso
trabalho. E há [muitas pessoas] tão egoístas quanto às suas vidas que [preferem] não ter
nenhum filho e não deixar uma herança de filhos [que sejam para o louvor de Deus]. Aqui é a
luta que eu vejo, o texto diz "Como flechas na mão de[um homem] poderoso."
A. PAR A M OLDAR AS SETAS
B. PAR A AFIAR AS SETAS
C. PAR A AT I R AR AS SETAS
N ota: Pai, você e eu temos uma grande responsabilidade. Você me ouve pregar, ensinar e
chorar sobre isso, todas as semanas. N ossas crianças precisam, desesperadamente, receber
forma [adequada], ser aguçadas e ser atiradas. Por que, alguns dias, eu choro? Porque eu nunca
tive um pai que pensasse bastante em me M oldar, em me Aguçar ou me usar para me dar um
tiro [de precisão]. Por que está este Pastor aqui nesta igreja? Por que ele com as mãos na massa
[trabalhando] com [e em e para] a sua família? Porque ele quer ajudá-lo na luta. Eu quero
ajudar a moldar essas crianças que Deus lhe deu. Eu quero ajudar a aguça-las, e eu quero estar
sentado por perto quando seus filhos finalmente forem atirados e voarem certeiros] na direção
em que você planejava dispara-los.
Aplicação: Pai, como estão indo as coisas na luta? O u você está ocupado demais pescando ou
fazendo tolices em algum outro lugar?
V. O CU M PR I M EN T O D A PAT ER N I D A D E " v. 5 Bem-aventurado o homem que tem
a sua aljava enchida deles; não [serão]envergonhados, mas falarão com os seus inimigos à porta. "
N ota: Pai, tudo começa maravilhosamente. É emocionante ver uma criança vir a este mundo,
depois tudo fica um pouco difícil, mais difícil do que alguns de nós gostaríamos. M as então
você olha em volta e você tem uma aljava cheia. E a capacidade da aljava de cada pessoa é única
para eles. E, ao tempo em que nós olhamos para trás e começamos a Luta, e começamos a
atirá-los [queremos que sigam a direção certa e atinjam o alvo], então lá vem aquela felicidade,
aquele sentimento de dever cumprido. Você olha para fora e eles estão bem, cada um por sua
vez guardando a porta e falando com os inimigos. Eles estão agora a combater o bom combate
da fé. Eu sei que coloquei meus filhos sob muita pressão. Lutei contra o inferno por meio acre,
durante toda a minha vida. Durante 23 anos eu tenho permanecido preenchendo a brecha, em
prol de muitas famílias e inimigos, quando eles não lutam por si mesmos. E um dia, eu quero
assistir minha própria Luta. Eu quero ver meus filhos se erguerem e lutarem contra e a favor
das mesmas coisas quanto às quais eu tenho lutado contra e a favor. E quando o fizerem ... .. eu
estarei satisfeito- completado.
Aplicação: Pai, você está procurando por esta satisfação [e certeza de dever cumprido]? Se
estiver, então você vai ter que tomar a Planta-M estre do Senhor para torná-la possível. Isso não
acontece usando nossas próprias Plantas- Desenhos, devemos usar os do Criador.
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