
I - Família – Revendo o Projeto Original de Deus

Sugestão de Louvor: 

1- A Família é uma benção! (sl 128:4): Declare isso todos os dias até 
que essa verdade seja parte de você. Por mais que digam que família é uma ins-
tituição ultrapassada, falida e opressora. A Palavra é clara: Família é de Deus. 
O Lar é fonte de felicidade em nossas vidas (Sl 128:2). O casamento provê 
bençãos para os cônjuges (Ec 4:9-12) e para os filhos (Ef 6:4). O inventor da 
família pode consertar nosso lar. Que tal nos abrirmos para um reparo 
esse mês? 

2- Famílias não vem prontas, precisam ser cultivadas (sl 
128:3): Na sua opinião, quais são as ervas daninhas que precisam ser arran-
cadas desse jardim chamado Lar? (Ex. ira, contenda, etc.) Quais são as semen-
tes que devemos plantar? Assim como o arado quebra a dureza da terra, o que 
precisa ser quebrantado para que o lar seja produtivo? Assim como o clima 
influencia uma planta, de que forma o clima do lar influencia a família? Como 
é um clima familiar ruim e como é um clima familiar bom? Qual o papel do 
amor em tudo isso? 

Aos Visitantes: Antes de transformar sua família, Jesus quer transformar 
você. Entregue hoje sua vida nas mãos dele...

Casa de benção – Eyshila

“O Amor no Lar”

Texto Base: “Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em 
seus caminhos! Você comerá do fruto do seu trabalho e será 
feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera
em sua casa; seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor 
da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o 
Senhor!” (Salmo 128:1-4 ). O assunto mais importante é a salvação 
eterna em Cristo Jesus. O segundo assunto mais importante depois de 
Jesus é a nossa família. A família é o maior projeto de Deus para o homem 
na Terra, por isso ela tem sido tão atacada pelo inimigo. A família pode 
ser lugar de amor, perdão, cura, apoio e inspiração. Mas ela também pode 
ser lugar de traumas, feridas emocionais, ódio e infelicidade. Quando algo 
vai mal, consultamos o fabricante do produto. Vamos fazer isso hoje:


