505-O QUE É A FAMILÍA
06/05/2018 à 12/05/2018
Quebra-gelo: O que é uma família para você
Texto Bíblico: Isaías 61:9
Introdução: Atualmente existem vários modelos de família diferentes do
tradicional.Muitas casas não são formadas pro pra, mãe e filhos como antigamente.
Questões como divórcio e até mesmo as crises financeiras tem distanciado os familiares.
Várias pessoa preferem viver descomprometidas a assumir uma casa.
Desenvolvimento: Então vamos definir família

1-Família é Fundamento (Mt 7:24-29): A família foi criada pelo próprio Deus (Gn 2:24)
para ser base de nossa existência. Sem família, a pessoa se torna frágil diante dos
problemas. Contudo a família só e forte se estiver sustentada em Deus. A família é o
fundamento da benção de Deus!
2-Família é Altar (1 João 2:12-14): O altar é um lugar de sacrifício e adoração a deus.
Por isso, cada casa deve ser um lugar onde nos sacrificamos em prol um do outro e para
o Senhor. Também precisamos louvar a Deus em nossas casas fazendo dela um altar para
sua glória. Família é um altar da presença de deus!
3-Família é modelo (Sl 128): A família deve ser um modelo para a sociedade e deve
tomar cuidado para não ser sufocada pelos valores invertidos do mundo. A família é um
modelo da vontade de Deus.
4-Família é Importante (Gn 12:3): Deus quis abençoar a humanidade e para isso sempre
usou famílias, desde Adão e Eva, depois através da família de Noé, a família de Abrão, o
povo de Israel e até que através da Igreja formou a “família de Deus” (Ef 2:19). Todo
projeto de Deus passa pela família.
5-Família é Luz (Ex 10:23): Uma casa precisa de luz. A partir do século XX com a
distribuição da energia elétrica, nunca uma geração dependeu tanto de luz como
atualmente. Mas a verdadeira luz que uma família precisa é Jesus (Jo 8:12). Enquanto as
casas dos Egípcios estavam em trevas, a casa do povo de deus tinha luz. Deste modo Jesus
quer iluminar a família.

6-Família é incentivo (Ef 6:1-4): Entre familiares é onde buscamos o apoio que
precisamos para realizar nossos sonhos. Por isso devemos cuidar da boa convivência.
Cada um precisa saber o seu papel na casa. Tanto marido para com a mulher e filhos para
com os pais e vice-versa são cuidadores um do outro.
7-Família é Abrigo (Sl 127:1): A casa é onde descansamos, nos alimentamos e sentimos
mais à vontade. Por mais que alguém goste de sair, sempre deseja voltar para sua casa,
onde se sente melhor. Mas se Deus não estiver presente na família, as pessoas se
dispersam e não encontram abrigo no lar.
Conclusão: A Família é fundamento, altar, modelo, importante, luz, incentivo e abrigo.
Se sua família não é assim aos seus olhos, você deve buscar a Deus para que ela seja
abençoada de acordo com a vontade de Deus a partir de você. Vamos orar!

Obs: Discipuladores esse estudo é um rápido conceito do que é família. Então aproveite
a oportunidade de fazer um diagnóstico de como anda a vida familiar das pessoas do seu
GE. Pergunte se alguém tem pedido de oração bem específico sobre a sua família. Desafie
cada um a viver “a começar em mim” os valores da Palavra de Deus na sua casa, não
permitindo modismos do mundo e hábitos sem valores bíblicos sendo praticados na sua
casa. A sociedade está se perdendo porque a família está se corrompendo. Vamos levantar
um clamor pelas famílias e viver nas nossas casa o que Deus tem para nós.
Com amor que vem do coração de Deus para o meu coração pro você... Pra. Debora

