
III - O Remédio Divino para a Família

1- A família foi adoecida pela falta de amor: A falta de amor levou 
Caim a assassinar seu irmão Abel, os irmãos de José a vendê-lo como escravo, 
Absalão a se rebelar contra seu pai Davi, a esposa de Jó a ser um fardo e não um 
apoio no seu pior dia, etc. Quando o amor esfria, todo tipo de conduta ruim 
esquenta. Segundo as Escrituras quanto mais avançarmos para os últimos dias, 
pior ficará a condição do homem (II Tm 3:1-4). Pior, essa geração corrompida 
estará casada entre si carregando esse tipo de coração. Como um lar pode 
dar certo assim? Então, antes de mudar a família, quem precisa 
mudar? 
 
 2- O amor é o remédio divino para a família: Por amor, Jacó tra-
balhou 14 anos para casar-se com Raquel. Por amor, José perdoou seus irmãos 
que o haviam vendido como escravo e cuidou deles. Por amor, José acolheu 
Maria grávida e por amor a Deus, Maria acolheu o salvador em seu ventre. 
Jesus foi criado em um lar de amor. Ao lembrar do amor do seu pai, o filho pró-
digo teve coragem de voltar para casa. Por amor, o pai recebeu o filho pródigo e 
o abraçando e beijando o perdoou. Para entender o que o amor pode fazer em 
nosso lar, vamos ler I Co 13:4-8. 
 
Vamos orar por isso? 

Aos Visitantes:  Ninguém pode dar o que não tem. Você precisa se
arrepender dos maus caminhos e deixar o amor de Jesus inundar

 seu coração...

“O Amor no Lar”

Sugestão de Louvor: A benção – Gabriel Guedes + Nivea Soares

Texto Base: E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor,  que é o vínculo  da
perfeição (Cl 3:14). O amor é o laço invisível que une a família.  Todos   os 
problemas e tragédias familiares podem ser compreendidas como resultado 
a falta de amor. E  todos os  caminhos  de  cura e  restauração  passam  pela 
estrada do amor:


