1º dia- Segunda-feira (05/03)
Juntos edificando a família
Sl 127 Se não for o Senhor o construtor da casa, será
inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que
vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda.
Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando
arduamente por alimento. O Senhor concede o sono
àqueles a quem ama.
Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa
que ele dá.
Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos
nascidos na juventude.
Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles!
Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos
no tribunal.
O salmo 127 começa falando nos versos 1 e 2, da vã
tentativa de se edificar a família sem a benção de
Deus.
1.

Edificando a casa

A construção da casa deve ser para abrigo e
proteção da família.
O salmista deixa bem claro que conhecimento,
competência, esperteza, recursos, habilidade,
inteligência, planejamento e empreendedorismo
humano sem a benção de Deus é inútil.

O que adiantaria tentar edificar uma família e no final
perdê-la por falta de temor de Deus?
2.

A segurança da casa

A segurança deve ser para que os membros da
família vivam em paz.
Todo esforço, cuidado, ensinamento e estruturas
podem ser vãos se não forem esteados na palavra e
na benção do Senhor.
O que adiantaria os esforços para manter a sua
família em segurança e unida, mas terminar em
divórcio?
3.

Trabalho árduo

O trabalho fala de provisão de alimento para a
família.
Podemos trabalhar exacerbadamente, levantar cedo
e ir dormir Tarde, ter muito pão sobre a mesa, muita
dedicação ao trabalho, sofrimento, mas tudo isso de
nada valerá, porque a benção de Deus é que
enriquece e não acrescenta dores.
O que adiantaria trabalhar tanto, ajuntar recursos e
os filhos jogarem fora?
Nos versos 2-5 vemos os resultados das bênçãos de
Deus na vida de quem edifica sua família com Deus.
Esta segunda seção começa falando de três
dádivas:

1.

O sono

O pai e mãe de família que conhecem a Deus, não
sofrem de ansiedade, porque sabem que Deus tem
compromisso com o futuro da sua família.
Isso quer dizer que Deus vai abençoar o trabalho
deles enquanto edifica a família no caminho do
Senhor.
2.

O pão

Trabalham tranquilos porque sabem que o Senhor
não deixará faltar o pão de cada dia.
Sabe que se fizer a vontade de Deus estabelecida
nos céus, aqui na terra, Deus nunca deixará faltar
nada.
3.

Os filhos

A família edificada na benção de Deus faz com que
os filhos se transformem de dádivas em bênçãos.
Quando é que os filhos se transformam de dádivas
em bênçãos?
1.

Quando amam e temem ao Senhor

2.

Quando amam e respeitam os seus pais

3.

Quando honram e protegem os seus pais

4.

Quando cuidam e não abandonam os seus pais

5.

Quando defendem e não envergonham os seus
pais.

6.

Quando se interessam e ajudam os seus pais.

Considerando a metáfora do verso 4.
1.

O guerreiro – o pai

O pai como guerreiro precisa saber:


Que precisa segurar a flecha e o arco com firmeza



Que é necessário mirar o alvo com concentração



Que tem que soltar a flecha e acompanhar até vê-la
acertar o alvo.



O pai sabe que está numa guerra.



Que para vencer, precisa acertar o alvo.



Que sua postura tem que ser firme.




Que precisa ter um foco bem definido.
Que precisa agir com
concentração e coragem.
2.

firmeza,

confiança,

A guerra – É espiritual

Que essa guerra é travada entre o reino da luz e o
reino das trevas Mt 10:31
3.

As flechas – os filhos

Os filhos devem seguir os conselhos dos seus pais
e a orientação da palavra de Deus Ef 6:1-4
4.

O alvo – Jesus

O alvo é Jesus para quem devemos está sempre
olhando e mostrando aos nossos filhos Fp 3:13-14

5.

O arco – A palavra e Espírito Santo

Nós sabemos que o que leva o homem a Deus é
palavra e o Espírito Santo Rm 10:17
Conclusão:
Juntos, na dependência de Deus, vamos edificar a
nossa família na orientação da palavra e na direção
do Espírito Santo.
Através desta reflexão, entendemos que para termos
uma família bem aventurada, não depende apenas
de esforços humanos, mas da benção e do favor de
Deus Pv 22:6

