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MOMENTO DA VISÃO
Viver em família não é uma tarefa fácil. Formar uma família saudável, num mundo tão doente é missão QUASE
impossível. Todavia, com Deus é possível construirmos um lar saudável.
O que aconteceria se hoje o seu filho, seu esposo ou sua esposa lhe chamasse para uma conversa e abrisse
totalmente o coração e falasse tudo que eles têm vivido, sofrido e experimentado de errado, qual seria sua
reação? Haveria espaço para eles em sua vida? Em seu coração?
QUEBRA-GELO
Pergunta na sua célula:
1. Como é a sua casa?
2. Quando você pensa em sua casa dá vontade de correr para lá ou sair correndo de lá? Você parou para
pensar por quê?
TEXTO: 1 Coríntios 13:13
INTRODUÇÃO:
 Muitas casas, mesmo de crentes, não são seguras, porque os relacionamentos foram quebrados e não
foram reatados.
 Quantas pontes detonadas você foi deixando ao longo de sua vida? É tempo de reparar pontes e construir
novas, mas sólidas!
 A base para estas novas pontes em sua vida pessoal e familiar são estas:


Lembre-se destas três bases até o fim de sua vida PARA SUA FAMÍLIA:
1. UMA FÉ BASEADA NA BÍBLIA,
2. UMA ESPERANÇA FIRMADA EM JESUS,
3. UM AMOR BASEADO EM DEUS.



Alicerce sua casa sob estas três pedras fundamentais e tudo vai dar certo. Creia que sua casa será um
lugar seguro e de aceitação, que irá prevalecer contra os ventos fortes do tempo presente.
Deus estará com Você!
“O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? O SENHOR é o meu forte refúgio; de
quem terei medo?” (Sal. 27:1)








Deus fortalecerá você!
“Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o SENHOR será a sua
segurança e o impedirá de cair em armadilha.” ( Prov. 3:25-26).
“O SENHOR está comigo, não temerei.” (Sal. 118:6).
Sua família é seu maior patrimônio. Se não investir nela, você investirá em que?




Agora, quando investir na família, eu não estou dizendo que você deva comprar ferro novo, panela de
pressão nova, máquina nova de lavar roupa... Isto não é investimento e não é presente de aniversário.
Estes são objetos para servir à família, inclusive você, marido!
Investir em vida, comunicação, amor e respeito. O lugar para suporte de boas e más notícias; lugar que
enfrente acidentes de percursos. O lugar onde os feridos não sejam deixados para trás no momento mais
difícil da vida deles.



Três bases para resolver conflitos em casa:

1. ENFRENTE COM SINCERIDADE TODOS OS PROBLEMAS
 “Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.” (2 Tim. 1:7).
 “Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o
ajudarei; eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.” (Isa. 41:10).
 Não se foge de problemas; problemas são encarados, submetidos a Deus em oração e são resolvidos.
Fazer “vista grossa” não resolve problemas, muito pelo contrário.
TODOS OS PROBLEMAS DA SUA CASA PODEM SER RESOLVIDOS!
2. PEÇA SABEDORIA A DEUS:
 “A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por dez valentes.” (Ecl. 7:19).
 Você pode não saber o que fazer, mas Deus sabe!
 A forma, o tato e o jeito, de se resolver problemas, em especial de relacionamento, é fundamental.
3. SEJA UMA PESSOA VERDADEIRA:
 “Com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o SENHOR
com integridade de coração'.” (Núm. 32:12).
 Decida encarar os problemas, com a sabedoria de Deus e viva uma vida de verdade dentro de sua minha
casa. Entenda, e construa um lugar especial, seguro, de aceitação que prevalecerá.
CONCLUSÃO
 Como fazermos isto?
 Antes, lembre-se: tenha estas duas verdades em mente:
 Vai levar tempo para estabelecer CONFIANÇA
 O cultivo da manutenção é CONTINUO
 Não desista, não recue este é o caminho:
 “O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria.” – Sl 30.5

