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    Todas as forças do pecado e do mal estão tentando destruir a família
como unidade básica da sociedade. Hoje, a lança da batalha aponta
para o coração de nossos filhos.

Os ativistas e políticos marxistas-esquerdistas que querem ver uma
revolução socialista na América acreditam que estão ao alcance de
seu objetivo de estabelecer uma nova ordem mundial.
Seu objetivo imediato é desviar o coração das crianças de seus pais e
mães. Muitos psicólogos seculares agora acreditam que, a menos que
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haja uma mudança significativa, as crianças de hoje podem ser a
geração terminal, e a civilização ocidental terá acabado.
Os pais são a força dominante na vida de seus filhos, e a principal
prioridade dos pais é proteger seus filhos do mal.
No entanto, se eles devem proteger seus filhos daqueles cujo objetivo
explícito é destruir suas almas com as mentiras de Satanás, os pais
devem propositadamente minimizar, se não retirar totalmente o
envolvimento de seus filhos nessas entidades e eventos que não
respeitam sua autoridade dada por Deus sobre seus filhos.

   Nunca nossa sociedade esteve mais confusa sobre o que significa ser
“homem e mulher”, e isso foi planejado por Satanás.

A disforia de gênero é definida como “a ansiedade interior que uma
pessoa sente quando sua identidade de gênero está em desacordo
com seu sexo biológico e seus pais”.
O transgenerismo é baseado na falsa ideologia de que nossos corpos
físicos não são uma parte essencial de quem somos como seres
humanos. Portanto, podemos transformar nossos corpos em nosso
gênero escolhido.
No entanto, a Bíblia diz que Deus nos fez “homem e mulher” (X ou
XY), e não podemos mudar isso, o que significa que não existe
transgênero.
Quando adulteramos o desígnio divino e a vontade perfeita de Deus,
isso sempre acaba em caos e confusão.
Uma vez que reconhecemos a Deus por Quem Ele é, Deus nos
revelará quem somos; seres humanos, criados à Sua imagem, para
Seu propósito e Sua glória, e nos regozijaremos nessa realidade, seja
homem ou mulher.

 

   É imperativo que os pais vejam esta questão à luz do
objetivo final de Satanás de destruir a família.

 



Entre os objetivos malignos delineados no “Manifesto Comunista”,
publicado em 1848 por Karl Marx e Friedrich Engels, talvez o principal
seja a “Abolição da Família”, como unidade econômica básica da
sociedade. O desejo deles era:

Abolir todos os direitos de herança, todo lar e educação
religiosa, o orgulho de sua cidade natal por uma infusão
contínua de pessoas que não apreciariam a proximidade de
sua comunidade.
Impor tributação pesada, o que exigiria que as mães
procurassem emprego fora de casa para que as crianças e os
jovens pudessem ser treinados em escolas “estatais” em
benefício do estado.
Centralizar os bancos para controlar o crédito, nacionalizar as
fazendas, fábricas, comércios e todos os meios de transporte e
comunicação para que todos trabalhem para o bem do
“Estado” ao invés de sua própria família.

A questão dos transgêneros está entre as armas finais do arsenal de
Satanás para abolir a família como a unidade fundamental que Deus a
projetou para ser e impedir a propagação do evangelho para a
próxima geração.

1. A Identidade Única do Homem – Gênesis 1:27 – “Assim
Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus
o criou; homem e mulher os criou”.

  No sexto dia da criação, Deus criou os vários animais e insetos que
andam ou rastejam sobre a terra, e os criou com a capacidade de se
reproduzir “segundo sua espécie”.

Então Deus criou um homem adulto do pó da terra e soprou em suas
narinas o fôlego da vida. O homem foi criado à “imagem de Deus”,
que inclui quatro dimensões:

O espiritual – o homem podia se comunicar com Deus –
discernir o santo do profano – a obediência da desobediência,
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a ordem do caos, etc.
O intelectual – o homem podia raciocinar, pensar, analisar e
compreender – portanto, podia conhecer a Deus e reconhecer
a obra de suas mãos.
A moral – sendo criado por um Deus santo, Adão nasceu em
absoluta integridade.
O relacional – Deus nunca se identificou com nada que Ele
criou até que Ele criou o homem, e então Ele expressou Seu
desejo de um relacionamento íntimo e pessoal com ele.
O homem (genérico para a humanidade) foi criado macho e
fêmea: “EESH” – homem, e “ISHSHAH” – fora do homem.

Deus, que é Espírito, tem qualidades masculinas e
femininas. Portanto, Ele precisava de homens e
mulheres para refletir sua natureza divina plena.
Deus não criou duas pessoas do mesmo gênero, mas
duas pessoas de gêneros diferentes, para
complementar e completar uma à outra a fim de cumprir
seus papéis e responsabilidades.

2. A Responsabilidade Única do Homem – Vs. 26-30 -

 Vs. 26 – “Que eles tenham domínio sobre a terra”.

“Vamos” significa permitir ou nomear ou conceder.
“Domínio” significa cuidar ou guardar.
Deus deu ao homem autoridade posicional sobre a terra; para usá-lo
para sua sobrevivência e prazer; sabendo que daria contas a Deus.

Vs. 28 – “Sede fecundos e multiplicai-vos; encher a terra”.

Deus ordenou que Adão e Eva tivessem filhos, que então se
“multiplicariam” para encher a terra com aqueles que continuariam a
ter a mesma reverência e respeito por Deus.



   Para realizar isso, Deus ordenou a união do “casamento” entre o
homem e a mulher.

Seu propósito – para a pureza do processo de procriação.
Seus parceiros – homem e mulher; capaz de produzir filhos piedosos.

Sua permanência – deixe todos os outros
relacionamentos e apegue-se um ao outro.

3. O Destino Único do Homem – Gênesis 2:24-25 –
 “Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se
unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne”.

   O casamento é o relacionamento mais importante – é a base da
sociedade, substituindo o governo e a Igreja em sua autoridade sobre os
filhos nascidos desse casamento.

Se não acreditarmos na distinção divina entre homem e mulher, a
santidade do casamento também não é importante e, portanto, nossos
desejos de amor verdadeiro e intimidade dentro do casamento nunca
serão alcançados.
Nosso gênero é ordenado por Deus, e aqueles que tentam alterá-lo
estão desonrando a Deus, negando a autoridade de Deus e
sentenciando-se a uma vida de depravação, da qual não há
retorno. ( Romanos 1:18-32 )

  Como pais e avós cristãos, não podemos nos render à
cultura nesta questão crítica, pois o destino eterno de
nossos filhos, e talvez até desta geração, está em jogo.
No entanto, a maneira como respondemos mudará a maré da
depravação moral nesta nação ou a levará cada vez mais fundo na
escuridão da depravação moral, da qual não há retorno.
A coisa mais eficaz que podemos fazer é celebrar as diferenças entre
homens e mulheres, especialmente na forma como nos vestimos.
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Nossa primeira responsabilidade como pais é ensinar nossos meninos
a serem homens, maridos e pais e ensinar nossas meninas a serem
mulheres, esposas e mães.
Se não os ensinarmos sobre gênero e sexualidade, Satanás tem sua
legião de mentirosos para fazer isso por nós.
Se não doutrinarmos nossos filhos em uma cosmovisão bíblica,
Satanás terá seus falsos profetas que farão lavagem cerebral em sua
cosmovisão.
Embora os pais não possam garantir que seus filhos se tornarão
piedosos, podemos garantir aos nossos filhos que viveremos uma
vida piedosa diante deles.


