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FILIAÇÃO APOSTÓLICA
Ler 2 Reis  5:25-27 e 2 Reis 6:1-7

1. Características dos filhos no presente contexto apostólico

(2  Reis  5:25-27)   Então  entrou  e  apresentou-se  ao  seu  senhor  Eliseu.  E  este
perguntou: "Onde você esteve, Geazi? " Geazi respondeu: "Teu servo não foi a lugar
algum". Mas Eliseu lhe disse: "Você acha que eu não estava com você em espírito
quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o
momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois,
servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para
sempre".  Então Geazi  saiu  da  presença de  Eliseu  já  leproso,  parecido  com neve.
(NVI)

(2 Reis 6:1-7) Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: "Como vês, o lugar onde
nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao rio Jordão?
Lá cada um de  nós  poderá  cortar  um tronco para construirmos  ali  um lugar  de
reuniões". Eliseu disse: "Podem ir". Então um deles perguntou: "Não gostarias de ir
com os  teus  servos?  "  "Sim",  ele  respondeu.  E foi  com eles.  Foram ao Jordão e
começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro
do machado caiu na água. E ele gritou: "Ah, meu senhor, era emprestado! "O homem
de Deus perguntou: "Onde caiu? " Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um
galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: "Pegue-o". O homem esticou o
braço e o pegou. (NVI)

1.1 Escolha relacionamentos precisos

Os filhos de Eliseu não demonstraram solidariedade com Geazi. Eles não culparam Eliseu
pela lepra de Geazi. Ao permanecer com Eliseu, eles escolheram relacionamentos precisos.
Muitas pessoas passam tempo com as pessoas erradas - com os leprosos - que são afastadas da
presença de Deus.
Eliseu, o filho espiritual de Elias, escolheu andar tenazmente com Elias.

REVISE AS CONSEQUÊNCIAS DAS MÁS COMPANHIAS

(Salmos 15:1) Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu
santo monte? (NVI)

(Salmos 15:4) que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor,
que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, (NVI)

(Salmos 139:21-22) Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que
se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável! Considero-os inimigos meus!
(NVI)

(Romanos 1:32) Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que
praticam tais  coisas  merecem a morte,  não somente continuam a praticá-las,  mas
também aprovam aqueles que as praticam. (NVI)
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(Efésios 5:11) Não participem das obras infrutíferas das trevas; antes, exponham-nas
à luz.  (NVI)

1.2. Habitar com o homem estabelecido

“o lugar onde nos reunimos contigo”

habitar - yashab - significa continuar, permanecer, estabelecer-se, casar-se.
Filhos casam com o homem estabelecido. Muita gente se casa com a visão sem o visionário.
Os filhos se estabelecem na igreja por causa do homem estabelecido e de sua visão.
Esta é uma aliança de Rute - Noemi.
Mefibosete estava sentado à mesa de Davi.

(João 1:36-39) Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam! É o Cordeiro de Deus! "
Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus
que  os  dois  o  seguiam,  perguntou-lhes:  "O  que  vocês  querem?  "  Eles  disseram:
"Rabi", ( que significa Mestre ), "onde estás hospedado? " Respondeu ele: "Venham e
verão".  Então foram, por volta  das  quatro horas da tarde,  viram onde ele  estava
hospedado e passaram com ele aquele dia. (NVI)

1.3 Reconheça que o lugar antigo é muito pequeno

“Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós.”

Esta é uma marca de maturidade. A cama fica muito pequena.
Os filhos reconhecem que o lugar antigo é muito pequeno. Eles superam as manifestações, o
centralização nos dons, as tradições etc. Um pai não precisa dizer ao filho que ele superou o
antigo local.

(Isaías 49:19-23) "Embora você estivesse arruinada e fosse abandonada e sua terra
fosse arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a
devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao
alcance de seus ouvidos: ‘Este lugar é pequeno demais para nós; dê-nos mais espaço
para nele vivermos’. Então você dirá em seu coração: ‘Quem me gerou estes filhos?
Eu estava enlutada e estéril; estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada
totalmente só, mas estes... de onde vieram? ’ " Assim diz o Soberano Senhor: "Veja, eu
acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos; eles trarão nos
braços os  seus filhos  e  carregarão nos ombros as  suas filhas.  Reis  serão os  seus
padrastos, e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de
você, com o rosto em terra; lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou
o Senhor; aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados". (NVI)

1.4 Os filhos superam o antigo lugar, mas não o relacionamento com o homem estabelecido

Seu pai é seu pai por toda a vida.
Davi não se tornou irrelevante na velhice.
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1.5 Filhos exigem ministério em equipe

“Por que não vamos ao rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para
construirmos ali um lugar de reuniões". Eliseu disse: "Podem ir"”

Verifique os benefícios do ministério em equipe.
Pedro disse ao homem coxo, olhe para NÓS.

1.6 Filhos reconhecem que para construir um lugar maior, você precisa ir ao Jordão
 
Jordão é uma figura da Palavra.
Para construir uma casa maior, você precisa se aproximar da Palavra.

REVISE POR QUE O JORDÃO É UMA FIGURA DA PALAVRA DE DEUS.

1.7 Filhos sabem que são servos

"Não gostarias de ir com os teus servos? "

Todos os filhos são servos, mas nem todos os servos são filhos.
Eliseu serviu a Elias.
Jesus serviu (João 13)

REVISE AS QUALIDADES DE UM EXCELENTE SERVO

1.8 Filhos envolvem o homem estabelecido

Os filhos consultam o homem estabelecido.
O chamado de Deus nunca está isolado. Pai envolve o filho, filhos envolvem o pai.
É o pródigo que quer se aventurar sozinho.
Não vá para missões sem envolver o homem estabelecido.

1.9 Filhos reconhecem que não podem construir sem o ferro do machado

“o ferro do machado caiu na água.”

O ferro do machado é uma figura da unção. Os filhos reconhecem que precisam da unção para
construir.

REVISE O OBJETIVO DA UNÇÃO.
(UNÇÃO PARA SALVAÇÃO E UNÇÃO PARA CONSTRUÇÃO)

1.10 Filhos reconhecem que o ferro do machado é emprestado

"Ah, meu senhor, era emprestado!"

A unção para construir é emprestada do homem estabelecido. Veja Números 11.
A maturidade por si só não vai equipá-lo para construir. Você precisa da unção.
Não é possível construir com um cabo.
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1.11 Filhos reconhecem um mestre em suas vidas

Os filhos sabem que existe um pai ou mentor em suas vidas.

1.12 Filhos sabem sobre responsabilidade pessoal

"Pegue-o". O homem esticou o braço e o pegou.

Os filhos reconhecem a responsabilidade pessoal no projeto de construção. O pai não pode
fazer tudo.

1.13 Filhos terminam o trabalho

Nós não dizemos se o edifício foi concluído. Se houver filhos, o trabalho será concluído.
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