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Núcleos Pastorais de Integração
Goiânia, 29 de Março de 2012
“ Evangelizando a Família II - Reconquistando”
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Josué 24:15

INTRODUÇÃO: A conquista de um lar abençoado e seguida muita oração, jejum, esforço de
tempo e dedicação uns aos outros e assim poderemos conquistar o melhor de Deus para os membros
desta casa, mesmo que o choro dure uma noite inteira a alegria vem pela manhã bem cedo, depois da
salvação a maior benção de Deus para o homem, a mulher e os filhos e um lar onde a alegria e a paz
reine, Hb 13:4. Para quem nunca teve uma família abençoada pode parecer normal a mentira, a traição,
a violência física e verbal, ofensas e etc. Agora, se sua família e abençoada e isto tudo começar a entrar
em seu lar, e hora de dizer chega, basta, sou liberto e abençoado, minha casa e casa de adoração e tudo
que foi perdido será reconquistado a partir de agora você pode reconquistar:

I - Reconquiste o Perdão:

Não podemos apenas pedir o perdão, precisamos também
liberar o perdão mesmo que quem o ofendeu não o peça o perdão. Pedir perdão não e
vergonha, reconhecer um erro e sublime e o faz capaz de melhor diariamente. Quando pedimos
perdão apaziguamos uma tempestade de conflitos, e a guerra começa a acaba naquele mesmo
momento , porem quem foi ofendido também precisa liberar perdão, pois quando se libera o
perdão o Espirito Santo entra em ação e apaga toda dor e magoa que havia em seu interior e
também vos liberta da morte interior, se isto não for praticado essas magoas podem criar raízes
profundas de amargura, levando a depressão, opressão, ao ódio, a ira, o sentimento de vingança.
Liberar o perdão para o próximo a dar uma nova chance a você mesmo de ser feliz.

II - Reconquiste a Confiança:

Depois de reconquistar o perdão o próximo passo e
conquistar novamente a confiança da pessoa ofendida, para isto e necessário muita paciência,
humildade, respeito, demonstrando sempre a segurança para com pessoa ofendida,
demonstrando acima de tudo um o arrependimento verdadeiro. Não podemos punir ou castigar o
próximo por nos ter ofendido porem podemos cobrar uma mudança de atitude, a cura o tempo
ira cuidar com muita fragilidade a cada dia se fortalecera e com toda liberdade de expressão em
compartilhar de suas duvidas e medos sem preconceito ou temor, se for elogiar que seja
verdadeiro e for criticar que seja uma critica construtiva, se colocando cada um no lugar do
outro, se amarmos o próximo como a nos mesmos, certamente o que gostaríamos que o próximo
fizesse a mim, eu iria fazer a ele. Sl 125

III - Reconquiste o amor:

O amor nunca acaba Ico 13:8, porém ele pode cessar, e
passar e se esconder atrás do desacato verbal que muitas vezes e feito com brincadeiras,
apelidos ou piadas, o amor se esconde atrás da falta de respeito, da dor, do rancor e do ódio e
tudo isto ó sufoca, fazendo-nos pensar que ele acabou, que tudo chegou ao fim, que não tem
mais jeito. Porem na presença de Deus tudo aquilo que parecia perdido Ele reconstrói e traz de
volta aquele amor que parecia não existir mais, e assim volta reinar a paz. Mt 5:44, Lc 10:27
CONCLUSÃO: A importância da família não está descrita nos dicionários e nem tão pouco se verá
descrita nas enciclopédias. A família é uma sucursal, uma embaixada do céu. É um projeto de Deus.
Não é por acaso que o Senhor tem um interesse todo especial para a família. Afinal, o Senhor Jesus
teria de nascer no seio de uma família, e essa família teria de estar totalmente estruturada, emocional,
moral e espiritualmente. Gn 12:3, Sl 89:28-34. Ore e jejua pela família, nunca desista dela, ela é o
melhor de Deus para você nesta terra.
Pr. William Modesto de Almeida.

