RESGATANDO OS FUNDAMENTOS DA FAMÍLIA

Janeiro
ESTUDO - 4

MOMENTO DA VISÃO
Amado líder. Hoje estaremos estudando sobre os fundamentos da família que as famílias não surgiram por
acaso, mas que foram idealizadas por Deus para nossa realização em todos os aspectos, para sermos pessoas
completas e felizes.
QUEBRA-GELO
Pergunta na sua célula:
1. Como é o ambiente familiar em sua casa?
2. Você percebe que sua família lhe ajuda a se desenvolver como pessoa?
Texto: Gênesis 2:18
Então o Senhor Deus declarou: "Não é bom que o homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e lhe
corresponda".
Introdução:
• Uma das instituições que mais está sendo atacada no presente é a família.
• Acredito que por ter um lugar importante nos planos de Deus, Satanás está interessado em destruí-la,
portanto, é vital que compreendamos o valor que a família tem; para que desta forma possamos fortalecêla e ela continue sendo canal do amor de Deus.
• Examinemos algumas verdades Bíblicas em relação a família:
1. A FAMÍLIA NASCEU NO CORAÇÃO DE DEUS (Gênesis 2:18)
• Não foi Adão quem primeiro pensou em uma esposa e em filhos. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Deus...
1. Observou a solidão de Adão
2. Entendeu a solidão de Adão
3. Solucionou a solidão de Adão
• O casamento se originou no interior de Deus por isso é fundamental
• Quando um lar se destrói o coração de Deus é ferido
• Esta é a razão básica porque Satanás ataca a família, porque odeia os planos de Deus.
2. DEUS CRIOU A FAMÍLIA COMO A SOLUÇÃO DE UM PROBLEMA (Gênesis 2:18)
• O problema de Adão era a solidão.
• A família atual ao invés de ser solução, tem se tornado geradora de múltiplos problemas.
• Os problemas mais comuns na família são:
1. A infidelidade Conjugal
2. A falta de amor
3. Ciúmes (entre cônjuges e entre filhos)
4. Violência física ou verbal
5. As drogas
6. Desobediência dos filhos

3. DEUS QUER SER O CENTRO DA FAMÍLIA (Salmos 112:1-3)
• Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos! Seus
descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada, de homens íntegros. Grande
riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre.
• A família que tem Deus é feliz.
• A família vitoriosa é a que se deleita em seus mandamentos.
• A promessa de Deus é: UMA DESCENDÊNCIA PODEROSA, BENDITA E PRÓSPERA.
• Vale a pena orar por nossa família para que ela conheça o Deus vivente.
CONCLUSÃO:
• Deus quer ser o centro da sua família!
• Porque não permitir que Ele comece com você?
• Como esposo (a), como pai ou como filho. Você pode ser o canal de benção de Deus para sua família.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida; como fui com Moisés, assim serei contigo, não te
deixarei, nem te desampararei”.
(Josué 1:5)

