MNEMÔNICO “SONSHIP” [que vem do inglês e significa filiação]
FILIAÇÃO ESPIRITUAL DE UMA PERSPECTIVA HUMANA
SONSHIP–FILIAÇÃO
Características gerais de filhos em relação a um pai espiritual
S - SUBMISSÃO
O - PROPRIEDADE DA VISÃO
N - NATUREZA DO SEU PAI (IMITADOR DO PAI)
S – SUPORTE/SERVIÇO
H - HONRA
I - CARINHO ÍNTIMO
P - PROTECÇÃO
S - SUBMISSÃO
(Provérbios 23:22) Ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe,
quando ela envelhecer.
(1Crônicas 25:1-7) Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns
dos filhos de Asafe, de Hemã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao
som de harpas, liras e címbalos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função:
Dos filhos de Asafe: Zacur, José, Netanias e Asarela. Os filhos de Asafe estavam
sob a sua supervisão que, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos
filhos de Jedutum: Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Hasabias e Matitias, seis ao
todo, sob a supervisão de seu pai, Jedutum, que profetizava ao som da harpa
para agradecer e louvar ao Senhor. Dos filhos de Hemã: Buquias, Matanias,
Uziel, Sebuel, Jeremote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti-Ézer,
Josbecasa, Maloti, Hotir e Maaziote. Todos esses eram filhos de Hemã, o
vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus haveria
de torná-lo poderoso. E Deus deu a Hemã catorze filhos e três filhas. Todos
esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a
música do templo do Senhor, com címbalos, liras e harpas, na casa de Deus.
Asafe, Jedutum e Hemã estavam sob a supervisão do rei. Junto com seus
parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor,
totalizavam duzentos e oitenta e oito
Esta submissão é vista pelo cainho quando o filho continua com a visão do pai.
- SALOMÃO E DAVI
Salomão construiu o templo que era a visão de Davi. Ele preencheu a posição de seu pai
Davi.
VISÃO DE DAVI:
(1Crônicas 28:2-10) O rei Davi se pôs de pé e disse: "Escutem-me, meus irmãos
e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele

colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus; fiz
planos para construí-lo, mas Deus me disse: ‘Você não construirá um templo em
honra do meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente’. "No
entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família
para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de
Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai ele quis fazer-me rei
de todo o Israel. E, dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu
Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse:
‘Seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o
escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino
dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas
ordenanças, como faz agora’. "Por isso agora declaro-lhes perante todo o
Israel e a assembléia do Senhor, e diante dos ouvidos de nosso Deus: Tenham o
cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, do seu Deus, para que
mantenham a posse dessa boa terra e a dêem por herança aos seus descendentes
para sempre. "E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirvao de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações
e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas,
se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu
para construir um templo que me sirva de santuário. Seja forte e mãos ao
trabalho! "
SALOMÃO CUMPRE A VISÃO:
(2Crônicas 1:9-10) E agora, ó Senhor Deus, que a tua promessa a Davi ser
estabelecida meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o
pó da terra na multidão. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu
possa sair e entrar perante este povo; pois quem poderá julgar este teu povo,
que é tão grande "
(1Reis 8:17-21) Mas o Senhor lhe disse: ‘Você fez bem em ter no coração o
plano de construir um templo em honra do meu nome;
no entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de
você; ele construirá o templo em honra do meu nome’. "E o Senhor cumpriu a
sua promessa: Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel,
como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra do nome do
Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão
as tábuas da aliança do Senhor, aliança que fez com os nossos antepassados
quando os tirou do Egito".
(2Crônicas 5:1) Assim, toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor foi
terminada; e Salomão trouxe todas as coisas que seu pai Davi tinha
consagrado; a prata, e o ouro, e todos os instrumentos, coloque ele entre os
tesouros da casa de Deus.
Ele não fez algo novo

(2Crônicas 8:14-15) E ele nomeado, de acordo com a ordem de Davi, seu pai,
designou as turmas dos sacerdotes para o seu serviço, e os levitas para os seus
cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes, como o dever de
cada dia, e os porteiros pelas suas turmas, a cada porta; pois assim tinha
mandado Davi, o homem de Deus. E eles não se desviaram do mandado do rei
aos sacerdotes e levitas, em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros.
- JABAL E JUBAL
(Gênesis 4:20-22) E Ada teve Jabal: ele era o pai dos que habitam em tendas, e
de como têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal: ele era o pai de todos os
que tocam harpa e órgão. E Zilá, ela também gerou Tubal-Caim, um instrutor
de cada artesão em bronze e ferro; e a irmã de Tubal-Caim foi Naama.
- ZELOFEADE CONTINUA COM A VISÃO
(Números 27:1-11) Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Héfer, neto
de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés; pertencia aos clãs de
Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Hogla,
Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da Tenda do Encontro diante de
Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram:
"Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que
se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e
não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã
por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai".
Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: "As filhas de
Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os
parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. "Diga aos israelitas: Se
um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha.
Se ele não tiver filha, dêem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos,
dêem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, dêem a
herança ao parente mais próximo em seu clã". Esta será uma exigência legal
para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés.
O - PROPRIEDADE DA VISÃO
(1Reis 8:17-21) E foi no coração de Davi, meu pai a construir uma casa ao
nome do Senhor Deus de Israel. E o Senhor disse a Davi, meu pai,
Considerando que estava no teu coração o edificar casa ao meu nome, fizeste
bem em ter isto no teu coração. Todavia tu não edificarás a casa; mas teu filho,
que sairá de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. E o Senhor
cumpriu a palavra que ele falou, e eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e
sentar-se no trono de Israel, como o Senhor prometeu, e edifiquei uma casa ao
nome do Senhor Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca em que está o
pacto do Senhor, que ele fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito.
Salomão construiu o templo que era a visão de Davi.
- OS INIMIGOS DE SEU PAI TORNARAM-SE SEUS INIMIGOS

1. Ele tirou Joabe
Ele elimina os inimigos que seu pai não conseguiu eliminar. Joabe conhecia os pecados
de Davi.
(1Reis 2:5-6) "Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez; o que
fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e
Amasa, filho de Jéter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz; agiu
como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as
suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe
envelhecer e descer em paz à sepultura.
(1Reis 2:28-34) Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com
Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a Tenda do Senhor e
agarrou-se às pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se
refugiado na Tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão
ordenou a Benaia, filho de Joiada: "Vá matá-lo! " Então Benaia entrou na
Tenda do Senhor e disse a Joabe: "O rei lhe ordena que saia". "Não",
respondeu ele, "Vou morrer aqui". Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe.
Então o rei ordenou a Benaia: "Faça o que ele diz. Mate-o e sepulte-o, e assim
você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe
derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou:
ele atacou dois homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento
de meu pai Davi, e os matou à espada. Os dois homens eram Abner, filho de
Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do
exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a
dos seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para
sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o
seu trono". Então Benaia, filho de Joiada, foi e atacou Joabe e o matou, e ele foi
sepultado em sua casa no campo.
O que Joabe fez para Davi?
Ele tomou várias liberdades. Ele não lidou cuidadosamente com Absalão como Davi
tinha ordenado. Ele matou Absalão. Ele também matou Abner e Amasa, sem instrução
de Davi. Ele estava matando os membros da igreja de Davi. Ele não tinha vergonha do
que fazia. Ele fez isso porque ele estava além de disciplina - ele Sabia dos pecados
secretos Davi.
Salomão fez o que Davi não podia fazer.
2. Ele tirou Adonias – Quem seu pai não pode disciplinar
(1Reis 1:5-7) Então Adonias, filho de Hagite, se levantou, dizendo: Eu vou ser o
rei: E preparou para si carros e cavaleiros, e cinqüenta homens que corressem
adiante dele. E seu pai o tinha contrariado a qualquer momento, dizendo: Por
que fizeste assim ", e ele também era um homem muito agradável, e sua mãe lhe
deu depois de Absalão. E teve entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o
sacerdote Abiatar, e eles seguir Adonias ajudou.

(1Reis 2:22-25) O rei Salomão perguntou à sua mãe: "Por que você pede
somente a sunamita Abisague para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o
sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia; afinal ele é o meu irmão mais
velho! " Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: "Que Deus me castigue com
todo o rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida! E
agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai
Davi, e, conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo
Adonias será morto! " E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e
este feriu e matou Adonias.
3. Ele tirou Abiatar, o sacerdote conspirador
(1Reis 1:1-7) Quando o rei Davi envelheceu, já de idade bem avançada, cobriamno de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso os seus servos lhe
propuseram: "Nós vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei.
Ela se deitará ao seu lado, afim de aquecer o rei". Então procuraram em todo o
território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisague, uma
sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia,
mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Hagite,
tomou a dianteira e disse: "Eu serei o rei". Providenciou uma carruagem e
cavalos, além de cinqüenta homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o
havia contrariado; nunca lhe perguntava: "Por que você age assim? "Adonias
também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez
acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles, o seguiram
e o apoiaram.
(1Reis 2:26-27) E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai-te para Anatot, para os
teus campos; pois tu és digno de morte, mas eu não vou neste momento colocar-te
à morte, porque tu deste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e
porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Salomão, pois, expulsou
Abiatar de ser sacerdote para o Senhor; que ele possa cumprir a palavra do
Senhor, que ele falara acerca da casa de Eli em Siló.
- Os amigos de seu pai tornaram-se seus amigos
(2Crônicas 2:3-4) E Salomão mandou dizer a Hurão, rei de Tiro, dizendo:
Como fizeste com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa
em que morasse, assim também fazem comigo. Eis que vou edificar uma casa ao
nome do Senhor meu Deus, para dedicá-lo a ele, e para queimar perante ele
doce incenso, e para os pães da proposição contínua, e para a manhã
holocaustos e da tarde, nos sábados, e nas luas novas e nas festas fixas do
Senhor nosso Deus. Esta é uma obrigação perpétua de Israel.
N - NATUREZA DO SEU PAI (IMITADOR DO PAI)
Para andar nos seus caminhos:
- Josias andou nos caminhos de Davi
(2Reis 22:1-2) Josias tinha oito anos quando começou a reinar, e reinou trinta e

um anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías, de
Bozcate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor; e andou em todo o caminho de
Davi, seu pai, e não se desviou para a direita nem para a esquerda.
- Ezequias andou nos caminhos de Davi
(2Reis 18:1-2) Ora, sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de
Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. Tinha vinte e cinco
anos de idade quando começou a reinar; e reinou vinte e nove anos em
Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos
olhos do Senhor, conforme tudo o que Davi, seu pai fez.
- Jeosafá
(2Crônicas 17:3-4) E o Senhor era com Jeosafá, porque andou conforme os
primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos baalins; Mas buscou ao
Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de
Israel.
Filhos têm a segunte natureza:
- Mesmo Espírito
(Filipenses 2:19-20) Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo,
para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. Porque
nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bemestar.
Igualdade na alma
Timóteo tinha a mesma mente de Paulo. Ele pensou, sentiu e agiu como Paulo.
Muitos filhos falam como seus pais, mas não pensam como eles.
(1Corríntios 2:16) Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa
instruí-lo "Mas nós temos a mente de Cristo.
O Corintos não tinham a mente de Cristo - eles eram carnais. Apóstolos têm a mente de
Cristo - eles são enviados por Deus.
Timóteo tinha a mente de Paulo - a mente de Cristo.
Ele teve a mesma doutrina.
(1Timóteo 1:2-4) a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé: graça, misericórdia e
paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Como te roguei
a respeitar ainda em Éfeso, quando eu fui para a Macedônia, que tu poderias
cobrar alguns que não ensinem outra doutrina, Nem se dêem a fábulas ou a
genealogias intermináveis, que perguntas ministro, ao invés de edificação de
Deus que consiste na fé: assim fazer.

(1Timóteo 4:1-8) Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos,
alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ea doutrinas
de demônios; Falando mentiras pela hipocrisia de homens; tendo a sua
consciência cauterizada com ferro quente; proibindo o casamento, e ordenando
a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de
graças pelos que crêem e conhecem a verdade. Porque toda a criatura de Deus
é boa, e nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graças: Porque é
santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se tu colocar os irmãos em
memória dessas coisas, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as
palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas
profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo, em vez piedade. Pois o exercício
corporal para pouco aproveita, mas a piedade é proveitosa para todas as
coisas, tendo a promessa da vida que agora é, e do que está por vir.
(1Timóteo 4:11-16) Manda estas coisas e ensinar. Ninguém despreze a tua
mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor,
no espírito, na fé, na pureza. até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação, ao
ensino. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com
a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas; ocupa-te nelas, para
que o teu progresso seja manifesto a todos. Vede ti mesmo e da doutrina;
continuar com eles; porque, fazendo isto, te salvarás a ti mesmo, e aos que te
ouvem.
(1Timóteo 5:17) Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de
duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino.
(2Timóteo 1:13) Conserva o modelo das sãs palavras que ouviste de mim, com
fé e amor que há em Cristo Jesus.
(2Timóteo 4:3-4) Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas
depois as suas próprias concupiscências devem amontoarão para si doutores,
tendo comichão nos ouvidos; E desviarão os ouvidos da verdade, mas se
voltarão às fábulas.
Timóteo continua na doutrina dos apóstolos
Este foi o ensinamento dos apóstolos.
- Filhos ajudam a imitar seu pai
(1Coríntios 4:16-21) Portanto, exorto-vos, sejam meus imitadores. Por esta
causa tem vos enviei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, que vos
introduzir lembrará os meus caminhos, que está em Cristo, como eu ensino em
todos os lugares em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não
viria para você. Mas eu virá para você em breve, se o Senhor quiser, e então
conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Porque o
reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis "Irei a vós
com vara, ou com amor e espírito de mansidão"

Paulo estabeleceu a igreja de Corinto. A igreja se desconectou de Paulo em favor do
tutor.
(1Coríntios 4:15) Embora possam ter dez mil tutores em Cristo, vocês não têm
muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do evangelho.
Eles pensaram que estavam no poder, mas a realidade traiu sua condição.
(1Coríntios 4:8) Já estais fartos, já estais ricos, tendes reinou como reis sem
nós e eu faria a Deus fizestes reinado, que também viesse a reinar com você.
Porque eles se desconectaram da graça do pai apostólico, uma variedade de problemas
que se manifestou na igreja:
Divisões
A imoralidade sexual
Problemas da união
Abuso dos dons
Paulo estava agora enviando seu filho para corrigir os problemas.
Filhos ajudam o corpo a imitar o apóstolo/pai. Este foi o motivo de Paulo enviar
Timóteo.
Imitar - significa copiar, duplicar ou reproduzir - para produzir algo que se assemelha
exatamente ao original. “Timoteo vai mostrar-lhe como imitar, copiar me”.
- Filhos ajudam o corpo a lembrar os caminhos de seu pai espiritual
(1Coríntios 4:17) Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado
e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em
Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas.
Cainhos - maneira de pensar, sentir e decidir.
Eles haviam conhecido maneiras de Paulo, mas por causa da desconexão seus caminhos
foram esquecidos.
Considere Ageu, porque os caminhos de Israel eram imprecisos, os céus foram
fechados.
(Ageu 1:3-7) Então veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu,
dizendo: Acaso é tempo para vós, homens, para habitar em suas casas forradas,
enquanto esta casa fica desolada " Agora, pois, assim diz o Senhor dos
exércitos; Considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido
pouco; comeis, mas não vos fartais; bebeis, mas não vos enchido com a bebida;
vesti-vos, mas ninguém se aquece; e aquele que recebe salário, recebe a colocálo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos; Considerai os vossos
caminhos.
S - SUPORTE/SERVIÇO

- Elias e Eliseu
(1Reis 19:21) E ele retornou de volta dele, e tomou uma junta de bois, e os matou,
e cozeu a carne com os aparelhos dos bois, e deu ao povo, e eles comeram. Então
se levantou e seguiu a Elias, e o servia.
- Timóteo e Paulo
(Filipenses 2:19-24) Mas eu confio no Senhor Jesus enviar-vos em breve
Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, quando eu sei seu
estado. Porque não tenho homem igual sentimento, que sinceramente cuide do
seu estado. Pois todos buscam os seus próprios, e não as coisas que são de
Cristo Jesus. Mas sabeis que provas dele, que, como filho ao pai, ele tem serviu
comigo no evangelho. A este, pois, espero enviar atualmente, tão logo eu tenha
visto como há de ser o meu. Mas eu confio no Senhor que também eu mesmo em
breve irei.
(2Timóteo 4:9-13) Apressa-te a vir logo para mim: Porque Demas me
abandonou, tendo amado o mundo presente, e se apartou para Tessalônica,
Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo.
Toma a Marcos e traze-o contigo, porque é lucrativo para mim para o
ministério. E Também enviei Tíquico a Éfeso. O manto que deixei em Trôade de
Carpo, quando vieres, traz contigo, e os livros, principalmente os pergaminhos.
- O filho pródigo
(Lucas 15:18-19) me levantarei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei
contra o céu e diante de ti, E já não sou digno de ser chamado teu filho; tratame como um dos teus jornaleiros.
H - HONRA
(Efésios 6:2-3) "Honra teu pai e tua mãe", este é o primeiro mandamento com
promessa: "para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra".
(Malaquias 1:6) O filho honra o pai, e o servo ao seu amo; se eu sou pai, onde
está a minha honra "e se eu sou senhor, onde está o meu medo" diz o Senhor dos
Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezam o meu nome. E vós dizeis: Em que
temos desprezado o teu nome "
(Provérbios 3:9-10) Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de
toda a tua renda; Então os teus celeiros se encherão de fartura, e teus lagares
transbordarão de vinho.
(João 13:20) Em verdade, em verdade eu vos digo: Quem receber aquele que eu
enviar a mim me recebe; e ele me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Honrando o enviado, seu pai espiritual, o filho indiretamente honra o senhor. Uma das
maneiras de honrar é através da oferta das primícias.

I - CARINHO ÍNTIMO
A primeira pergunta de José a seus irmãos:
(Genesis 45:3) E disse José a seus irmãos: Eu sou José; Acaso meu pai ainda
vive "E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados
diante dele.
(Genesis 45:9-11) Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim diz o teu
filho José: Deus me tem posto por senhor de todo o Egito; desce a mim, não te
demores; E tu habitarás na terra de Goshen, e tu estarás perto de mim, tu e teus
filhos, e filhos de teus filhos, e tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens: E
não vou nutrir ti; porque ainda haverá cinco anos de fome; para que não sejas,
e tua casa, e tudo o que tens, venha a pobreza.
(Genesis 45:13) E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e de tudo
o que tendes visto; e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá.
Carinho demonstrado na vida de Mefibosete:
(2Samuel 9:8-11) E inclinou-se, e disse: Que é o teu servo, para teres olhado
para um cão morto tal como eu sou " Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul,
e disse-lhe, tenho dado ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul, e a
toda a sua casa. Tu, pois, e teus filhos, e teus servos, devem cultivar a terra para
ele, e tu lhe trazer os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para
comer; mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ora,
tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Então disse Ziba ao rei: Conforme tudo
quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a
Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei.
1. Filhos se sensibilizam com a dor do homem estabelecido/Pai
(2Samuel 19:24) Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele
não havia lavado os pés nem aparado a barba nem lavado as roupas, desde o
dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança.
Quando Davi foi rejeitado Mefibosete demonstrou dor de Davi. Parecia sentir o que
Davi sentia.
2. Filhos sofrem falsa acusação
(2Samuel 19:27) E ele acusou falsamente o teu servo a meu senhor, o rei; mas o
rei meu senhor é como um anjo de Deus: fazer, portanto, o que é bom aos teus
olhos.
Filhos são odiados pelos "Zibas" na casa.
3. Filhos se rendem a disciplina do pai.
(2Samuel 19:17) E havia mil homens de Benjamim com ele, como também Ziba,

servo da casa de Saul, e seus quinze filhos, e seus vinte servos com ele; e eles
passaram o Jordão perante o rei.
Eles são capazes de aceitar a disciplina, mesmo que seja errada.
4. Filhos ficam por causa do relacionamento, não por causa da herança.
(2Samuel 19:30) E Mefibosete disse ao rei: Sim, que ele tome tudo, porquanto o
rei meu senhor já voltou em paz à sua casa.
Mefibosete estava preparado para entregar sua herança a Ziba.
5. Filhos estão vinculados por gratidão
(2Samuel 19:28) Pois toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos
de morte diante do rei meu senhor: contudo, puseste teu servo entre os que
comem à tua mesa. Que direito tenho eu a chorar mais ao rei "
Mefibosete era aleijado. Ele apreciou o fato de que a mesa de Davi cobria seu defeito.
P - PROTECÇÃO
Filhos cobrem a nudez de seu pai
(Genesis 9:23) E Sem e Jafé tomaram uma capa, e puseram-na sobre ambos os
seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai; e os seus
rostos estavam virados, e eles não viram a nudez do seu pai.

