
Abençoada para sempre



Uma grande preocupação tem assolado os pais e as
mães nesses dias. Muitos filhos que foram criados dentro
das igrejas estão se afastando dos caminhos do Senhor.

O mundo pós-moderno, com suas ideologias e sofismas
tem afastado os jovens da comunhão com os irmãos da
fé, com a igreja e com o Senhor. Séries, filmes, livros e
"youtubers" têm ditado as regras de comportamento e
estilo de vida. O que tem gerado um grande temor nos
pais.

Mas há uma promessa que Deus fez com Davi e que hoje
podemos, através de Jesus Cristo, nos apossar dela
também.

"Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo,
para que ela continue para sempre na tua presença; pois o
que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre" -

1 Crônicas 17:27

Introdução
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Todos nós queremos ser abençoados, porém poucos de
nós desfrutamos dessas promessas. Mas as bênçãos de
Deus estão disponíveis para todos os seus filhos, ou seja,
aqueles que têm uma aliança com o Senhor.



As bênçãos do Senhor se estendem para todos os
âmbitos da nossa vida: espiritual, emocional e
fisicamente. Ele concede benção total aos seus filhos.

Ser abençoado por Deus significa receber dele:

"Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas

regiões celestiais em Cristo" - Efésios 1:3
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Benção  total

Toda Palavra e toda promessa que Deus fez um dia ao
nosso coração, Ele confirmará em nossas vidas. Bastar
cremos.

Somos abençoados mesmo nos tempos difíceis, pois
tudo o que Deus prometeu a nós, Ele cumpre dia a dia.

Sua benção enriquece

"A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não
acrescenta dores" - Provérbios 10:22

Honra Prosperidade Paz Abundância
de bens e frutos
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Crescimento Paz Provisão

Quando estudamos mais sobre esse versículo, vemos
que na verdade não está falando sobre dores físicas, mas
sim sobre uma "tristeza associada à riqueza ilícita".
Portanto, a riqueza que Deus nos dá não traz consigo
nenhuma dor.

A riqueza que vem por meios ilícitos certamente gerará
dores. Quantos de nós já não vimos pessoas foram
presas, tiveram prejuízos e até se suicidaram por
escolherem enriquecer a qualquer custo? Esse tipo de
riqueza Deus não abençoa.

A benção que Deus deseja aos seus filhos é de:

Prosperidade

Ele nos abençoa para abençoarmos outras pessoas.

O que significa ser abençoado?
Ser feliz, desejo de felicidade, proteção de Deus a alguém.
Ser abençoado por Deus, significa receber graça de Deus,
ser afortunado, fértil.

Muitas vezes reclamamos por tão pouco e esquecemos
de agradecer a Deus até mesmo pelas pequenas coisas,
por situações que nem mesmo sabemos.
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Aprendendo com Davi 
(1 Crônicas 17)

Davi conversa com o profeta Natã sobre seu desejo
de construir uma morada para Deus;
Deus fala com Natã que não será Davi que construirá
uma casa para Ele, mas sim um dos seus filhos.
Prometendo que estabeleceria uma dinastia a partir
de Davi;
Natã dá a notícia a Davi;
Davi se sente privilegiado e abençoado, pois Deus
abençoaria o futuro da sua família.

1 - Davi tinha um sonho: construir a casa do Senhor e
ter sua família abençoada. 

Oração de Davi (vs. 16-27)

"Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família,
para que me trouxesses a este ponto? E, como se isso não

bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família
deste teu servo. Tens me tratado como um homem de

grande importância, ó Senhor Deus" - 1 Crônicas 17:16-17
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Davi sabia que tinha errado e falhado como pai, mas
confiava na bondade de Deus.

E o mesmo se repete conosco, mesmo que por muitas
vezes sejamos pais e mães omissos e negligentes, Deus
olha com bondade e misericórdia para a nossa família.

A benção não para em nós

Assim como a benção não parou em Davi e continuou
sobre sua descendência; da mesma forma acontece
conosco quando recebemos Jesus como nosso Salvador e
temos uma nova vida com Ele, a aliança, a graça e a
benção do Pai se estendem a nós e à nossa família.

"Farei durar para sempre a sua descendência" - Salmos 89:29.
 

"Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras
permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos 

será feito" - João 15:7

Reconhece sua insignificância; 
Reconhece a grandiosidade de Deus;
Encontra coragem na promessa do Senhor para
pedir que Sua bondade e misericórdia estivessem
sobre a sua família.

Em sua oração, Davi:
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2 - Davi teve muitas lutas na família

Quando avaliamos nosso papel como pais e mães, com
certeza vemos muitas falhas: negligência, falta de
atenção, pouca aplicação da Palavra de Deus, entre
outras coisas. Mas Deus tem misericórdia de nós, pois
conhece as nossas limitações e sabe quem somos.

Davi também tinha consciência das suas falhas, tanto que
declarou 2 Samuel 23: "Ainda que a minha casa não seja tal
para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança
eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois
toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele" (2
Samuel 23:5). 

"uma aliança eterna comigo, firmada e garantida
em todos os ângulos. Sem dúvida me conduzirá ao

sucesso em tudo e me proporcionará todos os
desejos do meu coração" - 2 Samuel 23:5

Versão KJ1999 (King James 1999)

Que alegria termos essa promessa! Pois muitas vezes
passamos por dificuldades com a nossa família, e nos
esquecemos que cada membro precisa ter sua
experiência pessoal com Deus. Mesmo quando temos a
sensação de que nossos filhos ou entes queridos não
voltarão para Deus, precisamos crer que Deus está
trabalhando em cada um e em toda a nossa família.
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Com Tamar e Amnon (caso de abuso e incesto entre
seus filhos);
Absalão e Amnon (vingança e homicídio entre seus
filhos);
Absalão (rebeldia perversa, ao ponto de precisar fugir
do seu próprio filho);
A morte de Absalão.

Quando Davi diz "ainda que minha casa não esteja tal
para com Deus", ele se lembrou dos dias sombrios que
vivei, como:

Mesmo com um quadro tão controverso de sua família,
Davi confiava em Deus.

Davi teve angústias
"Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça! Dá-
me alívio da minha angústia; Tem misericórdia de mim e
ouve a minha oração" - Salmos 4:1

Enfrentou mentiras e difamações
"Destróis os mentirosos" - Salmos 5:6

Enfrentou momento difíceis
"Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não
temerei mal nenhum, porque tu estás comigo; a tua vara e o
teu cajado me consolam" - Salmos 23:4
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Contudo, confiou no Senhor
"Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os
dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor para todo
o sempre" - Salmos 23:6

Mesmo passando por situações tão difíceis, Davi
olhava e se apegava às promessas de Deus
"Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu
consolo trouxe alívio à minha alma" - Salmos 94:19

 Deus prometeu a Davi que mostraria misericórdia
aos seus filhos mesmo se caíssem em pecado;
Deus ofereceu sua graça perdoadora (Isaías 1:18-19);
Deus cumpriu com sua promessa a Davi.

3 - A resposta de Deus para Davi 

"Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem
as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e
deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara
castigarei o seu pecado, e a sua iniquidade com açoites; mas
não afastarei dele o meu amor; jamais desistirei da minha
fidelidade. Não violarei a minha aliança nem modificarei as
promessas dos meus lábios" - Salmos 89:30-34
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E assim como cumpriu com Davi, Ele cumpre conosco.
"Deus não é homem para que minta, nem filho de homem
para que se arrependa. Acaso ele fala, e deixa de agir? Acaso
promete, e deixa de cumprir?" - Números 23:19

Precisamos tomar cuidado quando a preocupação toma
conta o nosso coração. Muitas vezes ela nos tira do foco,
coloca dúvida no nosso coração e lança mentiras. Todas as
promessas do Senhor, tudo o que Ele prometeu, Ele falará
ao nosso coração e vai cumprir. Basta nos mantermos
fiéis, obedecendo Seus mandamentos e preceitos.

"pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm
em Cristo o "sim". Por isso, por meio dele, o "Amém" é

pronunciado por nós para a glória de Deus" - 2 Coríntios 1:20

Pastora Suely Bezerra
@suelybezerra_




