Pr. Roberto N. Amorim - Manhã

DIA DAS MÃES - 2013
MÃES E FILHOS
A - O PODER DA INFLUÊNCIA DE UMA
MÃE

23:2 Ouve a teu pai, que te gerou, e não
desprezes a tua mãe, quando vier a
envelhecer.

Exôdo 2.1-10
1) - CORAGEM
2.2 E a mulher concebeu e deu à luz um
filho; e, vendo que era formoso, escondeu-o
por três meses.
2) - CRIATIVIDADE
2.4 A irmã do menino ficou de longe, para
observar o que lhe haveria de suceder.

6.20 Filho meu, guarda o mandamento de
teu pai e não deixes a instrução de tua mãe;
23.25 Alegrem-se teu pai e tua mãe, e
regozije-se a que te deu à luz.
4.3 Quando eu era filho em companhia de
meu pai, tenro e único diante de minha mãe,
2 ) O FILHO NÃO DEVE FAZER...
Provérbios

2.7 Então, disse sua irmã à filha de Faraó:
Queres que eu vá chamar uma das hebréias
que sirva de ama e te crie a criança?

19.26 O que maltrata a seu pai ou manda
embora a sua mãe filho é que envergonha e
desonra.

3) - DETERMINAÇÃO
2.3 Não podendo, porém, escondê-lo por
mais tempo, tomou um cesto de junco,
calafetou-o com betume e piche e, pondo
nele o menino, largou-o no carriçal à beira
do rio.
B - O PODER DA HONRA A MÃE
1) O FILHO DEVE FAZER
Provérbios
1.8 Filho meu, ouve o ensino de teu pai e
não deixes a instrução de tua mãe.

20.20 A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua
mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais
densas trevas.
30.11 Há daqueles que amaldiçoam a seu
pai e que não bendizem a sua mãe.
28.24 O que rouba a seu pai ou a sua mãe
e diz: Não é pecado, companheiro é do
destruidor.
30.17 Os olhos de quem zomba do pai ou
de quem despreza a obediência à sua mãe,
corvos no ribeiro os arrancarão e pelos
pintãos da águia serão comidos.
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