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A Honra e o legado

Introdução: O Reino de Deus não é de quem faz, mais de quem faz junto. O Reino de Deus
tem haver com uma geração e não com uma denominação. O Reino é transmitido por
patentes, isto é a herança transmitida pelos pais. A herança é algo que se recebe por alguém
que a construiu. Honramos a Deus por aquilo que transmitimos.
O que uma falta de paternidade gera? Dt 23, 2 A ausência da paternidade gera um ambiente
de insegurança, rebeldia, rejeição, afrontas, desajuste, confusão, libertinagem etc
A Paternidade gera um ambiente: identidade: quem você é em Deus transmite segurança.
Relacionamento: cobertura de nossos pais transmite Liberdad. Herança: transmite destino.
Malaquias 4,6 Tempo profético marcado por uma forte conversão de corações entre pais e
filhos. Tempo da Paternidade antes do fim.
O que uma geração tolera a próxima geração abraça. - John Wesley

1. A transmissão simples de uma história garante a continuidade de uma
Geração apostólica? Salmo 95,8 mencionado em Hebreus afirma sobre um povo que
possuíam os sinais e mesmo assim o coração estava endurecido. Uma geração que falhou em
seu propósito. Uma geração de muitas queixas que se apostataram de Moisés. Milagres,
sinais

e

maravilhas

não

foram

suficientes

para

mantê-los

firmes.

2. A transmissão somente da história é capaz de manter um fluxo apostólico? Histórias não
necessariamente transformam as pessoas. O que transforma é uma experiência. A
experiência produz uma revelação.
3. O que uma geração tolera? Pode ser o simples fato de viver uma vida cristã sem o Cristo.
Tolerar um evangelho sem poder, mas de muitas regras por exemplo. Um evangelho de
histórias gera contadores de histórias. Podemos transmitir uma palavra que é verdadeira sem

transmitir a verdade.
4. Uma geração pode falhar em preparar outra geração em apenas dar a esta um contato com
a história sem transmitir o Espírito da profecia. Jesus é o Espírito da profecia (Ap 19,10), isto
significa que tudo que foi falado por meio dos profetas se relacionavam a respeito de Jesus
(Hebreus 1,1-4).
Conclusão: “Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó”.
Salmo 24, 6 Uma geração que não busca simplesmente os sinais e as maravilhas mas sim a
face de Deus, isto é, a presença é a que permanece firme e transmite o espírito da profecia,
Jesus! Uma geração que aceite a responsabilidade de apresentar a Jesus as pessoas.

