FAMÍLIA: PLANO DE DEUS PARA MINHA VIDA

Junho
ESTUDO - 3

MOMENTO DA VISÃO
Quando você pensa em sua casa dá vontade de correr para lá ou sair correndo de lá? Você parou para pensar
por quê? Deus deseja que sua casa seja um lugar prazeroso. E para isso é necessário que você entenda o
projeto divino para a família.
Este ano é o ano da Família e como nos aproximamos do aniversário da igreja vamos trabalhar uma série de
estudos nesta temática.
QUEBRA-GELO
Pergunta na sua célula:
1. Como é a sua casa?
2. Qual é o ambiente que se respira por lá?
TEXTO: Gênesis 2:18-24
INTRODUÇÃO:
 Há muitas forças mudando o cenário da família negativamente. Há muitas vozes lá fora dizendo que a
família acabou, que não é mais relevante, que está ultrapassada e que é uma coisa do passado.
 Estamos aqui hoje para reafirmar que a família não acabou.
 Ela está apenas fragilizada e necessita ser fortalecida.
 Por que será que nenhum filme de Hollywood ou novela da TV brasileira não mostra um casal normal, feliz,
que tem prazer em ter relações sexuais normais entre eles? Por que será que é sempre ANTES do
casamento ou com um caso fora do casamento? Para tentar persuadir você que sexo dentro do casamento
não é bom. Isto não é verdade!
 O que a Bíblia tem a dizer acerca da família? Vamos começar bem no início hoje, olhando para o princípio
de tudo em Gênesis. Quando você tem dúvida é melhor consultar o manual do fabricante, voltar à criação
e ver o que a Bíblia diz sobre o que é a família.
 Qual é o Plano de Deus para a família?
1. A FAMÍLIA É O MEU ABRIGO NAS TEMPESTADES - Pv. 14.26
 "No temor do Senhor há firme confiança, e os filhos terão um lugar de refúgio."
 Circule a palavra "refúgio". Os seus filhos têm um lugar de refúgio e segurança? A Bíblia diz que Deus criou
a família para ser um abrigo nas tempestades.
 Todos nós enfrentamos tempestades na vida porque a vida é difícil. A chuva vem sobre nós e derrama tudo
sobre nós. Nós somos inundados e atravessamos tempos difíceis. As coisas nem sempre são do jeito que
planejamos. Nós precisamos de um lugar de estabilidade, proteção e segurança.
 Há três tipos de tempestades que enfrentamos hoje.
 Existem muitas: tempestades financeiras, físicas, emocionais, intelectuais e morais.

























MUDANÇAS são tempestades.
Todos nós passamos por mudanças na vida. Enfrentamos doenças, morte, formatura na escola; nós
mudamos de emprego, mudamos de residência. Precisa haver um lugar, não importa onde a casa esteja,
que haja uma família que eu conheça e com quem eu possa contar. Quando as mudanças da vida
acontecem, eu preciso de um refúgio contra a tempestade.
FRACASSOS são tempestades.
Você não será sempre um vencedor na vida. Você perde algumas vezes. Você não recebe a promoção que
estava esperando no trabalho; você recebe um "zero" na escola; você não é escolhido para jogar no time;
ou seu time perde; ou você declara falência. As coisas não acontecem às vezes como planejamos. Amigos,
vocês podem lidar muito melhor com os fracassos na vida se vocês podem chegar em casa e tiver alguém
que os abrace e que os conforte, onde haja um abrigo nos dias de tempestades.
Ec 4.9 -10: "Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um
levantará o seu companheiro, mais ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante."
Os membros da sua família torcem por você e são seus fãs, mesmo quando seu time perde. Eles são um
abrigo durante a tempestade.
REJEIÇÃO é uma tempestade.
Esta é provavelmente uma das tempestades mais difícil que temos na vida. Nós odiamos sermos rejeitados,
diminuídos, ridicularizados e criticados.
Uma das piores rejeições que você já teve foi na escola. Crianças são cruéis. Se você não acredita em
natureza pecaminosa, torne-se um professor de crianças. Crianças muitas vezes são insensíveis. Muitos
de vocês podem ainda hoje lembrar pontos de dores quando vocês eram crianças ou de situações
embaraçosas. Você ainda se lembra delas vividamente quando você foi embaraçado e diminuído quando
criança. Alguém disse algo sobre você que o machucou. Se você não tem alguém em casa que possa
reafirmar você, disser algo positivo a seu respeito, isto pode causar uma ferida emocional que dura a vida
toda.
Nós precisamos de um abrigo contra a tempestade quando as pessoas nos diminuem e nos rejeitam.
O Lar foi criado para significar segurança. Ele é um abrigo contra a tempestade. Lar é um lugar onde é
seguro chorar. Para isso existem lares. Eles são abrigos na tempestade onde você pode descansar, ser
consolado, receber conforto e cuidados.
Muitos de vocês lembram da dor de terminar um namoro quando adolescente? Quando você atravessa um
período de rejeição você precisa de um abrigo na tempestade. Você necessita de alguém que cuide de
você.
Qual é a minha resposta a isto?
Simplesmente demonstrando amor. Você ama sua família?
Demonstre isso nesta semana quando eles estão atravessando tempos difíceis.
Dê-lhes um ouvido amigo, um abraço carinhoso ou a sua ajuda. Ouça o que lhes machuca, abrace-os,
toque-os afetivamente, ajude-os a sair da dificuldade. Deus planejou que os lares fossem abrigos contra as
tempestades.
Esta é a razão pela qual o divórcio é tão doloroso. O lugar de aceitação se torna o lugar de rejeição. O
abrigo contra a tempestade se transforma no centro da tempestade. O ideal de Deus é que os lares sejam
abrigos em tempos de tempestade.
ACIDENTE é uma tempestade:
Não é incomum uma família ser surpreendida com um trágico acidente e tudo fica literalmente de cabeça
para baixo.
É muito comum, tudo estar indo tão bem e de repente um acidente em família, muda a história de todo
mundo.

2. A FAMÍLIA É O CENTRO DE APRENDIZADO PARA A VIDA - Sl 144.12
 “Que na sua mocidade, os nossos filhos sejam como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como
colunas que enfeitam a frente de um palácio."
 Geralmente pensamos que os pais devem ensinar os filhos, mas eu estou aprendendo constantemente com
os meus filhos.
 Se você não está aprendendo com a sua família você está perdendo muito. A Bíblia diz que a família precisa
ser um centro de aprendizado. Você aprende as habilidades básicas para a vida: Como andar, falar, comer
e tomar banho. Todas as habilidades básicas da vida você aprende no lar.
 A Bíblia às vezes compara o lar a um jardim, você sabe por quê? “Lar é o lugar onde as pessoas crescem,
o jardim de crescimento das pessoas.”
 Ef 6.4 BLH -"Pais, não tratem os seus filhos de tal maneira que eles fiquem irritados. Ao contrário, vocês
devem criá-los com disciplina de acordo com os ensinamentos cristãos."





































Circule as palavras "disciplina" e "ensinamentos". Isto é o que a família precisa ter. Alguém tem dito que o
fundamental no treinamento dos seus filhos é saber em que parte dar a palmada e quando fazê-lo.
Quando você está treinando seus filhos você precisa conduzi-los por três estágios:
1. Controle dos pais,
2. Controle de si mesmos (autocontrole),
3. Controle de Deus.
Deus deseja que nossas famílias sejam centros de aprendizado para a vida. Sua família está preparando
seus filhos para vida ou está os estragando para a vida?
Lc 2.52 - "E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens."
Jesus crescia de quatro maneiras: sabedoria, isto é: crescimento intelectual; em estatura, isto é:
crescimento físico; em graça diante de Deus, isto é: crescimento espiritual e em graça diante dos homens,
isto é: crescimento social.
E este deve ser o alvo para a sua família, que eles cresçam em quatro maneiras diferentes: intelectualmente,
fisicamente, espiritualmente e socialmente.
Nós aprendemos muito com nossas famílias.
Em síntese, existem quatro bases para a vida. E você não pode deixar seus filhos saírem sem elas.
E o lar mais humilde aqui hoje representado pode dar:
RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS
Você aprende a se relacionar com pessoas em sua casa.
Você está ajudando os seus filhos a determinarem como é que eles vão se relacionar com outros o resto
de suas vidas?
CARÁTER VERDADEIRO
Muito do que você é, você basicamente herdou de seus pais.
Caráter é apanhado (como numa gripe) e não ensinado. Você não diz aos seus filhos: "sempre sejam
honestos" e então quando o telefone toca, você diz: "digam que eu não estou." Eles estão observando suas
ações, não o que você diz.
VALORES SÓLIDOS
Pense acerca de todas as coisas que aprendemos em casa: a respeito de trabalho, sexo, tempo, dinheiro,
outras pessoas. Nós aprendemos acerca do que é realmente importante para nós: nossos valores. Valores
aparecem audivelmente e claramente, intencionalmente e não intencionalmente.
Isaías 38.19 - "...o pai aos filhos faz notória a tua verdade."
Sua família é uma retransmissora de valores.
Quais os valores ela está transmitindo?
É como se fosse uma corrida de bastões. Você está passando o bastão aos seus filhos e eles irão passar
o bastão à próxima geração e assim por diante.
O que é que você está transmitindo aos seus filhos?
FÉ VERDADEIRA
Você já ouviu alguém dizer: "Ah! Eu não vou impor meus valores espirituais a meus filhos. Vou deixar que
eles escolham por si mesmos." - Besteira!
A insensatez dessa decisão é que ela implica que Deus é uma opção. Deus não é uma opção. Se você não
está ensinando a seus filhos acerca de Deus, você está cometendo um grande erro que tem implicações
eternas.
Não é apenas uma questão de deixar que eles escolham. A Bíblia diz que se você é pai ou mãe, isso é
parte da sua descrição de trabalho, ou seja, ensinar valores.
“Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice, e estou
convencido de que também habita em você.”
II Tm 1.5
"Estas palavras...as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho,
ao deitar-te e ao levantar-te." Dt 6.6-7
Por que não estamos fazendo isso mais? Porque não andamos pelo caminho, não sentamos, não deitamos
e não levantamos... Nós assistimos TV.
Uma criança em média assiste TV cerca de 1,000 horas por ano. Se você é um brasileiro comum, quando
você chega aos 18 anos de idade, você já assistiu 18.000 horas de TV. Se você chega aos 65, você
acumulou 9 anos e meio assistindo televisão. Se você, por outro lado, arrasta os seus filhos para a igreja e
eles vão à igreja uma vez por semana por 65 anos, isso representará 8 meses de ensino bíblico.
De onde as crianças estão recebendo os seus valores? Da TV ou da Palavra de Deus? É muito importante
que compreendamos que nossos filhos estão captando esses valores de nós.
Ao preparar um abrigo contra as tempestades eu demonstro o meu amor. Mas ao preparar um centro de
aprendizagem para a vida, eu preciso avaliar os meus valores e afirmar o que é realmente importante.




O que eu realmente quero que meus filhos recebam?
ORE – CONVERSE – ENSINE – CORRIJA – PERDOE - AME

3. A FAMÍLIA É O LUGAR PARA CURTIR - Sl 127.3-5 NBLH
 "Os filhos são um presente do Deus Eterno; eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem
na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas!”
Sl 127.3-5 NBLH
 É um local para diversão, um abrigo para a felicidade, um lugar para descansar e festejar, um lugar para se
divertir.
 É um lugar para deitar, relaxar, acalmar-se e aproveitar a vida. É isto que falta em muitos lares.
 Muitos lares chegam ao ponto de serem o centro de aprendizagem e o pai pensa que o centro de
aprendizagem é um quartel e ele é o sargento.
 Salomão pensava assim: Ec 9.9 BLH - "...aproveite a vida com a mulher que você ama." Pv 5.18 BLH "Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você se casou..."
 A família que brinca unida permanece unida. A família que se diverte! Há muitos lares em que o problema
básico é que eles precisam descontrair! Isso começa com os pais. Descontraia e se divirta com as suas
crianças. Relaxe e aproveite.
 Você tem se divertido com seus filhos? Você tem se alegrado com sua família?
 Se você não se diverte com os seus filhos, não fique surpreso se quando eles crescerem eles não se
preocuparem em vir mais visitá-los. Crianças querem estar onde elas possam se divertir.
 Você curte estar com sua família?
4. NA FAMÍLIA É ONDE APRENDEMOS A SERVIR A DEUS E AS PESSOAS - 1 Co 16.15 NBLH
 "Vocês conhecem Estéfanas e a sua família. Eles foram os primeiros cristãos convertido na Acaia e têm se
dedicado ao serviço do povo de Deus."
 Você provavelmente nunca pensou na sua família como um time ministerial que trabalha junto a serviço de
Deus. Mas isso vai unir a sua família e trazer grande alegria como nada mais pode trazer neste mundo se
você tiver alguns projetos para servir a Deus, juntos. Você e sua esposa, ou você e seu marido, ou se você
tem filhos em casa, formam um time ministerial.
 Que grande alvo para a família, ser usada como uma torre de lançamento para o ministério no Reino de
Deus. Como é que isso pode ser feito? Ajudando e servindo a outros crentes.
 A base mais importante para a unidade, alegria e harmonia na família pode ser encontrada neste próximo
verso: At 16.34b - "...e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus.”
 Esta é a coisa mais importante. Quando a sua família inteira passa a conhecer ao Senhor, e amar ao
Senhor, e servir ao Senhor, este é um fator unificador.
CONCLUSÃO:
Este é o ideal de Deus.
Hoje nós apenas arranhamos a superfície do que é o plano de Deus para a família.
Não há famílias perfeitas porque não existem pessoas perfeitas.
VOCÊ TEM UMA FAMÍLIA IMPERFEITA,
PORQUE VOCÊ É UMA PESSOA IMPERFEITA!
É como uma igreja, se você algum dia encontrar a igreja perfeita, não seja parte dela, pois não será mais
perfeita!
Todas as famílias precisam ser fortalecidas, inclusive a minha e a sua.
E os solteiros? Os que nunca se casaram os viúvos e os que um dia foram casados? Lembre-se:
1. Não desconte ou ignore os parentes que você tem: Irmãos, irmãs, mães, pais, quem quer que seja que
esteja vivo neste ponto de sua vida. Não ignore esta família!
2. Entenda que, como crente, você é parte de uma grande família que, em Gálatas 6.10, está se referindo
à igreja.
Que tanto nossa casa, como nossa igreja todos possamos viver “Juntos participavam das refeições, com alegria
e sinceridade de coração.” – At 2.46b

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração.”
(Atos 2.46)

