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Tempo de milagre em nossa família
ANO DA FAMÍLIA, ANO DA SABEDORIA DIVINA
TEMPO DE MILAGRE EM NOSSAS FAMILIAS

Texto Bíblico: João 2:1-11
Introdução: Durante todo este ano estaremos orando por nossas famílias, o decreto é o Ano da
Família, Plano Divino para reformar Geografias... Ano da Sabedoria Divina, estamos debaixo do manto
de Milagres.... nossa família é alvo desse favor de Deus.
1 - PRECISAMOS CONFIAR NO TEMPO DE DEUS PARA NOSSAS FAMÍLIAS
Deus tem o tempo certo para operar milagres em nossa família. Ele não esta atrasado, ele não se
esqueceu de nós e nossa casa. Precisamos de um milagre para todos os dias, temos que confiar nEle
e agir com sabedoria divina.
2 - PRECISAMOS DA PRESENÇA DE JESUS EM NOSSA FAMÍLIA
Se Jesus estiver em nosso lar, se Ele for o convidado de honra, nada poderá destruir ou envergonhar
nossa família. Ele vai socorrer e intervir sempre que clamarmos. Esteja a sua família começando ou já
existindo a mais tempo, devemos obedecer sua voz, Jesus deve fazer parte da nossa família.
3 - PRECISAMOS VIVER O FAVOR DE DEUS EM NOSSA FAMÍLIA
Não devemos esquecer que Jesus poderia ter começado Seu ministério fazendo milagres e prodígios
mais “especiais”: curando leprosos, paralíticos, ressuscitando mortos... mas Ele destinou a primícia do
Seu favor e poder para um casamento, o inicio de uma família, para nos fazer entender que Família é o
alvo principal de Deus quando colocamos Jesus como convidado especial do nosso lar e
relacionamentos... o Favor nos alcança.
CONCLUSÃO:
Esteja sua família hoje iniciando ou já tenha anos de formação, esteja com lutas e quase se
desfazendo, esteja faltando a alegria verdadeira..., creia esse é o tempo de milagre para você e sua
família. Convide Jesus para fazer a diferença este ano na história da sua família. Ele pode e vai
transformar todas as coisas. O melhor tempo ainda esta por vir em sua vida e em sua família. Creia!
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