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Resumo: Uma família é iniciada ou renovada de forma positiva quando a base dela é Cristo. Assim, veremos
hoje o que Deus fala sobre seus propósitos para tais relacionamentos.
Avisos: 17-19/05 - Retiro de homens; 17/19 - Acampadentro do Upteens; 30/05 - Reunião de líderes de
GPS.
Quebra-gelo
Você se recorda de algum momento com seu cônjuge ou filhos em que sentiram Deus sendo
glorificado profundamente através do relacionamento de vocês? (momento de perdão,
demonstração de carinho, oração juntos, etc…)

Adoração
O salmo 119 fala muito sobre o amor pela Palavra de Deus por parte do salmista, mas também
sobre a necessidade de sua obediência, como vemos nos versos 97-105. Invista agora um tempo de
louvor e oração pela Palavra de Deus que direciona nossas vidas.

Aplicação
Uma família é gradativamente transformada pela aplicação da Palavra de Deus. Vejamos
agora qual a expectativa dEle para nossos lares desde o início e como podemos nos
aproximar de Sua palavra:
1. Humanidade - Gênesis 1.27 - Quando Deus cria a humanidade, seu propósito é bem
definido: glorificar a Ele através de todos relacionamentos. Porém, toda vez que isso
não acontecia por conta do pecado existiram tristes consequências. Em quais
relacionamentos de família você tem tido mais dificuldade de glorificar a Deus?
2. Israel - Gênesis 16.1-3 - Deus então separa um povo para si e o instrui a não se misturar
com outros povos em suas famílias. Mais uma vez, toda vez que o povo
desobedeceu, existiram também tristes consequências. Você tem se associado
intimamente a pessoas que não têm valores cristãos? Tem percebido algumas
consequências?
3. Igreja - 2 Coríntios 6.14-18; 1 Coríntios 7.39 – Paulo, no Novo Testamento, instrui mais
uma vez o povo com o cuidado em não se associarem intimamente com os que não
crêem em Cristo. Assim, que coisas práticas você pode fazer hoje? Esperar em
oração? (1 Pedro 3.1-2); Terminar um namoro que não agrade a Deus? Instruir
os filhos? Ou orar pelos passos já dados por alguém da família?

Visão
Orem para que possamos ser sensíveis a quem tem enfrentado o dilema de jugo desigual em
suas famílias e que aprendamos a amá-los. Da mesma forma, orem para que sejamos
coerentes a cada dia mais com a fé que professamos.

