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ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
Este é o primeiro de uma série de estudos que faremos sobre a “FAMÍLIA” – como sendo um projeto de Deus.
Esperamos que os estudos possam esclarecer e ajudar, trazendo edificação para as famílias a luz da Palavra
de Deus.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Para você o que é uma família?
2. Como é a sua família?
3. Você se sente inserido dentro de uma família?
TEXTO: Gênesis 1.1-2
1. DEUS LEVOU SEIS DIAS PARA CRIAR OS CÉUS, A TERRA E TUDO QUE NELES HÁ.
1º Dia - Deus criou a Luz.
2º Dia - Deus criou o firmamento e separou as águas.
3º Dia - Deus criou a Terra, mares e vegetação.
4º Dia - Deus criou os luminares: sol, lua e estrelas.
5º Dia - Deus criou os animais aquáticos e as aves.
6º Dia - Deus criou os seres vivos da terra: animais domésticos, animais selvagens, outros seres e o ser
humano.
2. O SER HUMANO FOI CRIADO DE UMA FORMA ESPECIAL.
Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os
peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos
animais que se movem rente ao chão”. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem
e mulher os criou (Gênesis 1.26-27).
•
•
•

O relato da criação “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança” deixa bem claro
que o ser humano foi criado de uma forma diferente dos demais animais.
Não existe qualquer animal que tenha recebido a imagem e semelhança de Deus.
Essa característica divina manifesta-se de quatro maneiras no ser humano:

A) Na sua natureza e constituição.
Não em um corpo, porque Deus não tem corpo, mas sim na sua alma. O ser humano tem em sua alma algumas
faculdades especiais, como: intelecto, vontade, emoções, criatividade etc., que o diferenciam dos demais
animais.
B) No seu lugar de autoridade.
“Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele...”. O ser humano governa
as criaturas inferiores. Ele é o representante de Deus na terra. Os animais não têm condições de temer e servir

a Deus, por isso o Senhor determinou que eles temam e sirvam o ser humano. O fato de o homem ter governo
sobre si mesmo ressalta a liberdade inerente do próprio Deus.
C) Na sua pureza e retidão.
O ser humano, antes da queda tinha, por natureza, uma santidade proveniente de Deus, um conhecimento do
que é certo e errado. Não havia mancha, nem maldade, nem maus desejos. Porém, infelizmente, ele decidiu
abandonar a sua posição de santidade, aceitando as ofertas de Satanás, e tendo a imagem e semelhança de
Deus distorcida.
D) Na vida em sociedade.
Deus colocou sua imagem e semelhança no ser humano. O relacionamento entre as três pessoas da Trindade
demonstra um tipo de vida em sociedade. 0 ser humano é por natureza social e não consegue viver sozinho. A
base da vida em sociedade é a família. Os demais animais vivem também em grupos sociais, mas o ser
humano, por ter a imagem e semelhança de Deus, tem por natureza princípios morais e éticos que o diferenciam
dos demais animais da criação.
3. A FAMÍLIA É A BASE DA VIDA EM SOCIEDADE.
• Se eliminarmos as famílias da sociedade, viveremos como um bando de animais, sem princípios, nem
valores morais e éticos, o que, infelizmente, estamos presenciando em muitos lugares.
• Temos percebido um grande combate aos valores morais e à instituição familiar porque há um movimento
que quer dominar e controlar a sociedade humana, como se ela fosse composta de criaturas inferiores.
• É tempo de conhecermos o que Deus diz a respeito da família. Se aplicarmos seus preincípios em nosso
viver, teremos uma sociedade onde haverá respeito e liberdade para todos.
• Louve a Deus porque você foi criado à Sua imagem e semelhança, e por isso veio de uma família, formou
ou formará a sua própria família vivendo de modo digno como Deus quer.

ORE POR VOCÊ:
• Para que Deus lhe dê compreensão de que tudo o que Ele faz é perfeito, bom e agradável.
• Para que haja gratidão em seu coração por tudo que acontece em sua vida e pela família que Deus
concedeu a você.
• Para que os seus olhos sejam puros e bons em relação a tudo o que você vê e recebe.
ORE PELOS OUTROS:
• Pelas famílias de sua igreja.
• Peça ao Senhor que abençoe as famílias que estão passando por grandes crises
• Clame ao Senhor que as células nas casas cresçam fortes e sadias.

Versículo para memorizar
“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o SENHOR,
planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano,
planos de dar-lhes esperança e um futuro”
(Jeremias 29.11).

