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Para onde caminha a juventude
Há um mundo a ser descoberto dentro de cada criança e de cada jovem. Só não
consegue descobri-lo quem está encarcerado dentro do seu própio mundo.
Nossa geração quis dar o melhor para as criaças e os outros jovens.
Sonhamos grandes sonhos para eles. Procuramos dar os melhores brinquedos,
roupas passeios e escolas. Não queríamos que eles andassem na chuva, se
machucassem nas ruas, se ferissem com brinquedos caseiros e vivessem as
dificuldades pelas quais passamos.
Colacamos uma tv na sala. Alguns pais com mais recursos colocaram
uma tv e um computador no quarto de cada filho. Outros encheram seus filhos de
atividades matriculando – os no curso de inglês, computação, música.
Tiveram uma excelente intenção, só não sabiam que as crianças
precisavam ter infância, que necessitavam inventar, correr riscos frustar- se, ter
tempo de brincar e se encantar com a vida. Não imaginavam o quanto a
criatividade, a felicidade a ousadia e segurança do adulto dependiam de matrizes
da memória e da energia emocional da criança. Não compreendederam que a tv,
os briquedos manufaturados, a internet e o excesso de atividades obstruíam a
infância dos seus filhos.
Criamos um mundo artificial para as crianças e pagamos um preço
carissímo. Produzimos serias consequ~encias no território da emoção, no afiteatro
dos pensamentos e no solo da mémoria deles.
Texto retirado do livro Pais brilhantes, Professores fascinantes (Augusto Cury)
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Lição 01

Todo Cristão faz parte da Igreja de Jesus (Pra. Débora)

Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em
particular, (I Co 12:27) como a Casa de Deus, Corpo de Cristo,
do qual ele é a cabeça. Pode também ser definida como o lugar
onde Deus habita no meio do seu povo. De forma objetiva,
VOCÊ É A IGREJA.
O fundador da igreja – Cristo é o fundador da Igreja.
Disse Jesus: “Edificarei a minha igreja” (Mt 16:18). Ele predisse
que a edificaria. O cumprimento desta palavra se cumpriu no
Pentecostes quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos
que ali estavam reunidos.
Quem faz parte da igreja? - A igreja de Jesus é
composta por todas as pessoas que nasceram de novo, que se
reconciliaram com Deus por meio do sacrificio de Jesus Cristo.
Inclusive aqueles que morreram na fé, pois um dia o Senhor os
trará de volta a vida e juntamente com eles estaremos para
sempre na presença de Deus.
Cristo é a cabeça da igreja – E ele é a cabeça do corpo,
da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para
que em tudo tenha a preeminência. (Colossenses 1: 18). Nós
somos o seu corpo e cada um individualmente membros deste
corpo. Ele sendo a cabeça, nos direciona, dá os comandos para
que esse corpo funcione perfeitamente.
A igreja de Jesus em toda a terra – A igreja está
espalhada por toda a terra, independente de placas
denominacionais. Formamos um só corpo, cada membro desse
corpo está ligado um ao outro, tendo Cristo como cabeça.
O rol de membros e o Livro da Vida – Ter o nome
escrito no
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rol de membros de uma igreja, não é garantia de ter o nome escrito no
Livro da Vida. Por isso devemos pensar em qual tem sido o nosso
posicionamento para com Deus.
Versículo para decorar:
"Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular." (I Co 12:27)

Reflexão:
Será que estamos realmente fazendo parte desse corpo?
Estamos em comunhão com os nossos irmãos? Estamos ligados a Cristo?
Jesus é o Senhor de tudo em nossa vida?
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Lição 02

A importância de ser parte de uma igreja local (Pra.
Débora)
"Não deixando a nossa congregação, como é costume
de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais,
quanto vedes que se vai aproximando aquele dia." Hb 10:25
A igreja local é o lugar que escolhemos para congregar
e servir ao Senhor, juntamente com os nossos irmãos. É um local
público e seu principal propósito deve ser a proclamação do
evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Às vezes as pessoas perguntam:
- Onde devo congregar? Qual a igreja certa?
A igreja que a pessoa escolher para congregar deve ser
uma igreja que pregue a palavra de Deus na íntegra. Onde Jesus
Cristo seja o centro. Além disso, também deve ser uma igreja
com que a pessoa se identifique.
- Posso ser crente em casa? - É necessário mesmo
freqüentar uma igreja? Uma pessoa realmente convertida ao
Senhor Jesus sentirá consequentemente o desejo de estar em
comunhão com outros irmãos que professam a mesma fé.
No livro de Atos cap 2 diz como viviam os que se
convertiam:
Verso 42 “perseveravam na comunhão” Verso 44 “estavam
juntos”
Verso 46 “perseveravam unânimes no templo”
Se não tivermos alegria em nos reunir com os nossos
irmãos enquanto estamos aqui na terra, como será quando
estivermos lá no céu?
Com certeza lá não terá um cantinho
para as pessoas ficarem isoladas, longe da comunhão!
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Motivos que levam as pessoas a deixarem de congregar:
A dedicação extrema à vida secular têm sido um dos
principais motivos que faz com que as pessoas deixem de
congregar. O nível de comunhão que esta pessoa tem com Jesus
é: O que Ele pode me dar? E não: Como posso servir melhor o
meu Senhor? É um engano maligno, pois a pessoa ao invés de
buscar o reino de Deus em 1º lugar, como diz em Mateus 6: 33.
Vive em busca do seu próprio reino.
Enfermidades;
Problemas familiares;
Horário de trabalho não compatível;
Desânimo;
Mas seja qual for o motivo, Jesus é poderoso para
mudar tudo na nossa vida, para que possamos estar mais
disponíveis para servi-lo.
Se você está com dificuldade de congregar,
compartilhe com um irmão de sua confiança qual é a sua
situação. Com certeza é melhor dividir as nossas cargas do que
tentar levar sozinho.
Congregar é uma bênção!
Versículo para decorar: "E perseveravam na doutrina dos
apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.''(Atos
2:42)
Reflexão: A casa de Deus é o lugar onde temos o privilégio de
com outros irmãos cultuar ao Senhor. Quando recebemos Jesus,
passamos a fazer parte de uma grande família, de muitos
irmãos! Isto é maravilhoso! Deus quer que vivamos sempre em
comunhão!
05
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Lição 03

Descubra e exerça seu ministério! (Pra. Meire)
O Apóstolo Paulo quando escreveu a 1ª carta aos coríntios,
esclareceu sobre os dons ministeriais. Ele explica que nós somos o corpo de
Cristo e que somos individualmente membros desse corpo. Que Deus
estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas,
em terceiro lugar, mestres, em quarto lugar evangelistas e em quinto lugar,
pastores. Os dons são necessários para a existência da igreja, bem como para
a organização da mesma. Nem todos têm o mesmo ministério, não significa
que todos devem ter um desses ministérios. Pode ser que a pessoa tenha o
chamado de Diácono ou Diaconisa, por exemplo. Embora que Deus pode
capacitar a pessoa, dando à ela um pouco de cada ministério. Por exemplo,
há pastores que são mestres, profetas, se sobressaem como evangelistas, Na
verdade, mesmo que a pessoa possua um pouco de cada, um desses
ministérios, um deles se torna mais evidente.
Precisamos entender que Deus além de nos dar o ministério,
nos dá também os dons espirituais que são necessários, ajudam na
atuação na obra de Deus. Paulo cita em I Coríntios 12:8-11 os dons
espirituais que são: sabedoria, conhecimento, fé, dons de curar, profecia,
discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade para
interpretá-las.
Mas como descobrir o ministério que Deus tem para nossas
vidas? O primeiro passo é orar a Deus pedindo esclarecimento e direção.
Depois é observar na igreja em que a pessoa está congregando, qual
ministério que ela se sente mais atraído, que se identifica. É importante
conversar com os líderes a fim de que ambos descubram as
características, habilidades, capacidade em que Deus concedeu para
aquela cada um de nós. Muitas vezes a pessoa já possui o dom
ministerial e não percebeu, não descobriu, não se tornou evidente.
Além de ter um líder para buscar orientação é muito
importante o conhecimento bíblico. Fazer um curso teológico, também é
importante para os tem um chamado pastoral ou de mestre. Na Bíblia
temos vários exemplos da atuação de pessoas em diferentes ministérios.
Por exemplo, Paulo era apóstolo porque fundou várias igrejas,
supervisionava os pastores e dava assistência à todas elas. Felipe era
evangelista, tinha facilidade em ganhar almas, Estevão e outros eram
diáconos, porque cuidava dos afazeres, apoiando os apóstolos no bom
andamento da igreja.
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Uma tarefa dos diáconos no início da igreja era distribuir cestas básicas para
as famílias carentes. (Atos 6:1-7). Os Presbíteros são aqueles que podem
substituir um pastor em sua ausência, por exemplo. O profeta, é aquele que
tem o dom, a visão, a revelação, fala o que Deus mostra, o que Deus manda.
Se o profeta for usado por Deus a profecia se cumpre. O pastor é aquele que
pastoreia, discipula, cuida de perto das ovelhas.
O Apóstolo Paulo instruiu Timóteo quanto à qualificação dos
bispos (presbíteros) e diáconos. Que fossem primeiro experimentados,
observados pelos líderes no proceder, no caráter, na moral, na intimidade
com Deus e o Espírito Santo, antes de serem ordenados ao ministério. Leia
com atenção I Timóteo 3:1-13. Isso porque a pessoa além de ter o chamado
de Deus e capacidade, deve também estar apta para exercer o ministério.
Vale ressaltar aqueles que possuem também os dons naturais no
tocante à música. Muitos têm facilidade pra cantar, outros para tocar
instrumentos. Mas mesmo que a pessoa não possua o dom natural, poderá
ser desenvolvido através do aprendizado e prática.
Portanto, se desperte para buscar de Deus o dom, ou os dons que
Ele concedeu à você. Será uma experiência maravilhosa, você estará
crescendo espiritualmente, como também, desenvolvendo a inteligência,
sabedoria e aptidões concedidas pelo Pai celestial! Será um verdadeiro levita
na casa de Deus, pois levita é todo aquele que trabalha para Deus e não
somente os músicos, não somente àqueles que pertenciam à tribo de Levi, no
Antigo Testamento.
Portanto, tome postura para com Deus, buscando descobrir e
exercer o teu ministério e Deus te recompensará com bênçãos sem medida.
Sua vida mudará para melhor, você terá mais capacidade para lidar com
situações difíceis. Será uma pessoa exemplar, que possui autoridade para
aconselhar, discipular pessoas na igreja, na família e os amigos.
Versículo para decorar: "Tudo quanto te vier à mão para fazer faze-o
conforme as tuas forças..." Eclesiastes 9.10
Refexão:
1- Você já exerce algum ministério na Igreja? Está disposto a se deixar
treinar por Deus e pela Igreja?
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Lição 04
Discipulado – Você é discipulo? (Pr. Hélcio)
Jesus veio salvar uma humanidade perdida e levantar um

povo que o louvasse para sempre. Ao desempenhar essa missão, Ele
andou entre nós como servo, curando os doentes e abatidos, pregando
o evangelho às multidões. Mas em tudo isso, Ele concentrou a
atenção em fazer discípulos – Pessoas que aprendessem Dele e
seguissem seus passos. Após sua morte e ressurreição, antes de subir
ao céu, Ele disse aos seus seguidores -... Vão e façam discípulos de
todas as nações. Eles deveriam pelo poder do Espírito Santo
reproduzir a vida de Jesus em outras pessoas.
DISCIPULADO CRISTÃO - É um relacionamento de
mestre e aluno baseado na vida de Cristo, onde o mestre reproduz tão
bem no aluno a plenitude da vida que tem em Jesus, que o aluno é
capaz de treinar outros para que ensinem outros.
O Discipulado possui dois componentes essenciais:
1°) A morte de si mesmo (Lc.9: 23,24). Sua submissão ao senhorio
de Cristo capacita-o a agradar a Deus em cada decisão que toma, em
cada palavra que diz, em cada pensamento que tem. A morte do “eu”
é pré-requisito essencial para tornar-se discípulo.
2°) Multiplicação ou reprodução(Mt 28:19). Cristo ordenou que seus
discípulos reproduzissem em outras pessoas a plenitude de vida que
encontraram Nele. Um discípulo maduro tem de ensinar outros
cristãos a viver uma vida que agrade a Deus.
VOCÊ É DISCÍPULO? Como saber se você é discípulo de
Cristo? Como saber se você já morreu para si mesmo e está apto a
reproduzir? Uma evidencia inegável e genuína é a presença de um
caráter semelhante ao de Cristo em você. Seu caráter meu irmão é
mais importante do que sua capacidade ou
habilidades. É claro que mortal algum pode atingir tais
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qualidades por seus próprios esforços, mas Deus nos capacita a
sermos “conforme a imagem de Cristo. (Rm 8:29). O caráter de
Cristo é formado em nos através de uma constante comunhão com
Deus por meio da sua palavra e oração.
A capacidade da pessoa nada vale sem um caráter reto,
transformado. Jesus veio nos salvar, nos transformar por completo.
CARACTERÍSTICAS DE UM DISCÍPULO:
Obediência – é o primeiro distintivo do discípulo. Nossa
obediência é a única resposta aceitável para Deus.
Submissão – A submissão com alegria é uma atitude
interior de confiança no Deus soberano. Muitas vezes queremos
estabelecer condições para obedecermos a Deus, isso só demonstra
que não confiamos totalmente Nele.
Amor – O amor de uns aos outros é a marca do discípulo.
“Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem
uns aos outros” (Jo.13:35).
Deus escolheu um método sólido e eficaz para edificar e
expandir seu Reino. O discipulado é o único meio de produzir tanto
qualidade como quantidade de verdadeiros cristãos.
Parte extraído: A formação de um discípulo (Keith phillips)
Versículo para decorar: "Jesus Cristo chamando a si a
multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém
quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua
cruz, e siga-me." Marcos 8.34
Reflexão:
1 - Será que tenho me fechado para uma caminhada com auxílio?
2 - Será que estou disposto a me abrir com alguém?
3 - Há áreas da minha vida em que acredito que seriam mais
excelentes se eu pudesse falar com alguém?
09
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Lição 05

Evangelismo - falar de Jesus - Missão de todos

(Pr. Inerves)

Evangelizar que significa anunciar boas notícias é antes de
tudo um ato de amor. É importante compreender isso, pois qualquer
coisa que não signifique amar a Deus e ao próximo deve ser deixada
de lado (Ef. 5.2), pois é o mais importante (Mt. 22.37-39; Ef. 5.2; I Jo.
3.18).
Por que Deus nos mandou evangelizar (Mc. 16.15)? Não seria ele
capaz de falar ao coração do homem e assim o homem se converter?
Deus nos mandou evangelizar como um pai que manda um
filho alimentar ou mesmo socorrer seu irmão mais novo no momento
de uma queda, afinal de contas, é por meio da aceitação do evangelho,
pela fé, que o homem se levanta. Quando levamos boas notícias aos
caídos, estamos levando salvação, libertação, é como se estivéssemos
abrindo os olhos aos cegos, afinal de contas, quem não tem Cristo e a
sua palavra não consegue enxergar de verdade. Creia, o Pai confia que
você pode fazer isso, afinal Ele não nos deu poder para isso? Deus,
como nosso Pai, deu-nos o Poder do Espírito Santo para sermos
poderosas testemunhas, não apenas falando, mas com demonstrações
e testemunhos do Espírito Santo(At. 1.8). Se isso não aconteceu
contigo ainda, pela fé vai acontecer.
Falar de Jesus é missão de todo cristão, pois um genuíno
cristão não pode se calar. Um cristão que não fala de Jesus
naturalmente está com problema (Lc. 19.40 e Mt. 13.11b), e não pode
se conformar com isso, pois o Espírito Santo nos revela a miséria
espiritual que está no mundo, que há muitos sofrendo nas mãos de
satanás, os quais querem muito ser livre, mas ainda não conhecem o
poder restaurador do evangelho de Cristo.
Sabemos que existe uma grande resistência da carne para que não
façamos isso, além da pressão que satanás tenta exercer para nos
impedir, mas se nos preparamos, lendo a palavra e compartilhando-a
sempre, e também pedindo a Deus que nos conduza diariamente na
pregação do evangelho, sem percebermos já estaremos no meio de
uma conversa falando de Jesus, e aquela
10

dificuldade de iniciar a conversa já terá sumido.
E se a pessoa morar longe da minha igreja, devo mesmo
assim falar de Jesus para ela? Sim, pois a finalidade principal do
evangelho é reconciliar o homem com Deus, e não encher uma igreja
específica. Se a pessoa se converte, qualquer igreja que pregue
genuinamente a palavra de Cristo é uma boa igreja. Logicamente, se
você puder consolidar e discipulá-la é melhor, pois isso será uma
grande força para ela crescer espiritualmente.
Na evangelização, precisamos juntar ao amor a nossa fé na
palavra do Senhor. Precisamos crer que tudo o que a Palavra diz que
Ele faz poderá acontecer na vida da pessoa pra quem pregamos (II Co.
2.14). Pode ser que essa pessoa precise de uma cura física ou
psicológica, ou tenha algum familiar passando por um problema
grave, e podemos já orar por isso, desafiando a pessoa a ter fé no
Senhor Jesus, pois ele não rejeita quem nele crê. Pode ser também
que essa pessoa esteja passando fome, e então, conforme as nossas
possibilidades nós a alimentaremos ou a vestiremos, se preciso for.
A palavra diz que devemos calçar os nossos pés com a
preparação do evangelho da paz, como parte da nossa armadura
espiritual (Ef. 6.15), ou seja, devemos ficar ligados na missão,
justamente para que não nos tornemos distante desse propósito e
percamos o interesse por essa forma tão expressiva de amar que o
Senhor Jesus nos concedeu.
Evangelizar não é só uma obrigação, anunciar Jesus é o
sentido da vida de todo cristão (I Pe. 2.9), e isso pode ser feito de
várias formas. Ore e peça para Deus te mostrar como fazer isso.
Versículo para decorar:
"Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas…” Isaías 52:7

Reflexão:
1- Ao se encontrar com uma pessoa necessitada de salvação, o que você diz
para ela?
2- Você foi alcançado pelo evangelismo de alguém? Como foi sua história de
salvação. Compartilhe com o grupo.
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Lição 06

Santidade - Adoração - Louvor!

(Pra. Régina)

Há algumas características que são primordiais na vida do
cristão: Santidade (separação do pecado); Capacidade de arrependerse, de pedir perdão ao próximo e a Deus, capacidade de perdoar o
próximo; Adorar somente a Deus e nunca adorar imagens de
escultura ou pessoas ou coisas; Expressar louvor a Deus,
reconhecendo seus grandes feitos.
Sem estas características praticamente podemos afirmar
que tal pessoa não é cristã verdadeiramente. Mas quem sabe julgar
retamente é somente o SENHOR.
Nesta lição, vamos falar de Santidade, Adoração e Louvor!
Santidade - A Palavra de Deus diz: sem santidade ninguém
verá o Senhor. Hebreus 12:14 Isto quer dizer que tal pessoa não irá
para o céu. É uma verdade dura de se ouvir, mas é a verdade.
É possível que você pense: mas é muito difícil ser santo,
deixar as coisas pecaminosas deste mundo, como vícios, a mentira, a
prostituição, o egoísmo, o falar reprovável, etc. Leia I Pedro 3.8-13.
A questão é que o Senhor Jesus nos deixou o espírito Santo
que nos ajuda a vencer os pecados e as tentações (I João 4.4). Em
xxx diz que já não pecamos o tempo inteiro, mas por acidente. Em
caso de cairmos, temos o Advogado perfeito: JESUS (I João 2.1).
Sim, é possível viver em Santidade e para isso precisamos
investir nosso tempo na Leitura da palavra, na oração e na
participação das reuniões da igreja em que congregamos. Leia I
Pedro 3.15-17.
Em alguns casos em que a pessoa é muito influenciada por
pessoas ou um ambiente, é necessário mudar de amizades e de locais
de
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convivência. Jesus disse: se o teu pé te faz pecar, tira-o e lança fora.
Leia Mateus 5.29
Adoração – Viver adorando somente a Deus é o
cumprimento dos dois primeiros mandamentos dos dez contidos em
Êxodo 20. Adorar a Deus não é somente na hora dos cultos,
cantando. Nosso viver deve mostrar que o centro das nossas vidas é
Deus.
É fácil falar que Deus é Tudo pra nós, mas o mundo e o
inimigo sempre está lutando contra nós, para que nosso egoísmo ou a
adoração a qualquer outra coisa tome o lugar do Senhor em nossos
corações. Portanto, fique alerta para este perigo.
Leia Isaías
A idolatria atrai a ira de Deus e isso é terrível.
Louvor – Significa ser grato ao Senhor e falar de suas
grandezas. Quando um crente entende quem ele é e quem Deus é, é
impossível ficarmos com o engano de que sustentamos nossas vidas
ou nossa família. O Louvor constante ao Senhor em nossas vidas
também nos dá vitória sobre o pessimismo, a murmuração e o mauhumor. Em Efésios xxx diz: está alguém contente? Louve ao Senhor!
Versículo para decorar: "Louvai ao SENHOR, porque Ele é bom,
porque a sua benignidade é para sempre." Salmos 118.1
Reflexão:
1- A santidade tem sido um alvo inalcançavel na sua vida?
2- Você coloca algo ou alguém antes do Senhor?
3- Tens louvado ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem te
dado?
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Lição 07
Oração - Quanto mais, melhor! (Pra. Almira)
Textos: 2 Cr 7: 14 e 15; Mt 6:9-15; Mc 14:38.
A oração tem uma importância inquestionável na vida de
todo cristão. Sabemos que orar é um diálogo com o nosso Pai e através
desse diálogo nossa comunhão se intensifica cada vez mais. Não nos
esquecemos que toda oração tem propósitos e princípios, por isso não
podemos deixar de orar. Quanto mais orar, melhor!.
Em I Ts 5:17 diz “Orai sem cessar”, e em Lucas 18:1- o
Senhor nos diz que devemos orar pra não desanimar, e ainda temos
muitos testemunhos na palavra de Deus de homens e mulheres que
tiveram intimidade com o Senhor,veja o que diz em tiago 5:17 e 18
"Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com
fervor para que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu
sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva, e a terra produziu o
seu fruto" . A oração tem um poder muito grande diante do Senhor e
até podemos dizer que a ousadia na oração move o coração de Deus.
Em Jr 33:3 diz: "invoca-me e eu te responderei, e te direi coisas
grandes e ocultas que tu não sabes". Isto só é possível através da
intimidade! .
O Pastor Jonh Wimber, escreveu que: "Ao mantermos uma

relação de intimidade com o Senhor, experimentamos mais de Deus, ao ouvir
a sua voz, conhecer a sua vontade e entender o seu coração, e só assim
oraremos de maneira que agrada a Deus, através do Espírito Santo". Só a

oração faz com que nós sintamos a real comunhão com o nosso Pai,

afinal para nós seria impossível, vivermos com tanta tribulação, tanta
aflição e perseguição, se não fosse certeza de que temos um pai amoroso
conosco, que nunca nos deixa só. I Rs 18; Jr 29:11-13; Mt 6:5 -13;Hb 13-5.

Quanto mais orar, melhor. Por isso é de suma importância
ORAR a PALAVRA !. “E disse-me o Senhor: Viste bem; porque eu velo
sobre a minha palavra para cumpri-la” – Jeremias 1:12. Velar, do
latim “vigilare” ou seja, vigiar – proteger – amparar – estar de guarda
– interessar…É isso que Deus FAZ com Sua Palavra ! Sendo assim, quando
oramos a Palavra, ela NÃO volta
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vazia, mas prospera para aquilo que o Senhor a designou. É
importante orarmos a palavra e ao verbalizarmos, vocalizamos as
promessas e as bênçãos de Deus encontradas na Bíblia Sagrada e que
diz respeito a nós, aos nossos familiares e ao próximo.
Devemos

orar e CRER no que orarmos. Esta é uma tarefa interessante.
Continue lendo a Bíblia e escolhendo textos chaves,lembrando
que Nada é impossível para Deus” (Lucas 1:37)
“Quanto mais você orar, mais você encontrará pelo que
orar, e mais será levado a orar pelos outros. Não deixe que o
desânimo o leve a duvidar que Deus o ouviu . Se você recebeu
Jesus e estiver orando no nome dele, então Deus o ouve e algo
está acontecendo, quer você o veja manifestado em sua vida
agora ou não. Na verdade, toda vez que ora, você está investindo
nos propósitos de Deus para você. Sem a oração, o propósito
pleno que Deus tem para você não pode acontecer. Stormie
Omartian”.
Muitos de nós cristãos, não fazem uso da autoridade
que o Senhor nos deu de usar o NOME DE JESUS a fim de
satisfazer todas as nossas necessidades: espirituais, físicas ou
financeiras.Ele deu poder sobre todas as forças satânicas. Ele
nos disse :que nos daria “tudo quanto pedirdes em seu
Nome”.mas é necessário assumir-mos o devido lugar de filho de
Deus, e aproveitarmos o direito de filho, praticando o que a
Palavra de Deus nos diz. texto retirado do livro de kenneth E.
hagin - Novos Limiares da Fé.
Continue orando, orando a Palavra, orando no Poder do
Espírito Santo e viva em intimidade com o Senhor ! E lembre-se
que quanto mais orar, melhor!
Versículo para decorar: “Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se
humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu
ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra”. II Crônicas
7.14

Reflexão: Quanto tempo você tem passado na presença de Deus pra
conhecê-lo melhor?
15
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Liçao 08

Família - Foi idéia de Deus!

(Pra. Keite)

COMO DEUS É CRIATIVO! Ele criou a primeira Família para
exaltar a sua glória. Gn 4.1 e 2.
a) Família- pessoas do mesmo sangue (Gn 10.5) ou adotivos. Todos
nós somos adotivos de Deus.
b) Deus com a sua inteligencia não queria que vivêssemos só, e foi
muito além da sua vontade: nos criou, para nos relacionar com outros: pai, mãe,
filhos (irmãos e parentes).
Diz a Bíblia que Deus viu que era bom ter criado a família.
c) O inimigo tem deturpado a ideia boa de Deus. Destruindo os
lares, amizades e o amor que Deus derramou sobre nós (família) com seus lixos
(mentiras,brigas e discórdias). Gn 4.8 e 6.5
Não existe família perfeita, mas pequenas atitudes nos levará a
vivermos o Amor de Deus.
Deus criou o homem para a mulher Gn 2.18. Não é para vivermos
sozinhos.
*Companheirismo- Muitas famílias não se abraçam,não se beijam,
não conversam, dialogam,não ajudam, não valorizam a importância da pessoa
(humano) ao seu lado. Deus fez cada um para cuidar do outro. Você tem
cuidado, respeitado, valorizado sua Família ?
*Compromisso- Hoje não há um compromisso, uma
responsabilidade com a família. Muitos deixam que o " mundo, tv, amigos"
ocupem as suas responsabilidades de pai e de mãe para com sua família. Por
isso há muitas famílias frustradas e quase mortas pelo pecado (divisões,
inimizades, invejas, ciúmes em famílias, ex: Caim e Abel, Jacó e Esaú, irmãos
de José e outros, etc).
Em Josué 24.15, diz: - Eu e minha casa vamos servir ao SENHOR!
Não
tenha
medo
de buscar o SENHOR para seu lar.
16
~Homem- Seja o provedor, sem deixar faltar o amor para sua
família que é algo tão especial. Seja amigo, marido, pai presente. Marido cristão
demonstra o que pensa de Cristo pelo modo como trata a sua esposa. Col 3.19 /
Ef 5.25
~Mulher- Pv 31.10. Busque ser amável, ajudadora (Cl 3.18 / Ef
5.22-24). Esposas sejam submissas a seus maridos.
Não se entregue as confusões nos lares, busque a direção de Deus.
Dê um bom testemunho no seu lar e entre familiares e você verá a Glória do

SENHOR na sua casa.
~Filhos- Ef 6. 1a 3. Experimente ouvir seus pais e o SENHOR para
ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Em Cl 3.21 e Ef 6.4 diz: “Pais não
provoquem seus filhos à ira.”
*Precisamos vigiar porque desde o jardim do Éden satanás tenta
desttruir as família, e até hoje. Segundo estatísticas, 35% das famílias são
desfeitas no Brasil hoje.
A felicidade só é encontrada através da obediência em Deus. Dt 6.1a 9.
Versículo para decorar:
''Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, fa-lheei uma auxiliadora que lhe seja idônea.'' (Gênesis 2:18)
JESUS TE AMA MUITO E ESTA IGREJA TAMBÉM!!!
Para Refletir:
Amados em Cristo, busquemos a vida de Jesus para dentro de
nossos lares.
Só teremos vitória sobre nossos inimigos se nos fortalecermos no
Senhor diariamente!
Parabéns se você tem buscado, se não tome essa decisão hoje!
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Lição 09

Família - Eu e minha casa serviremos ao Senhor! (Pra.Régina)
Esta frase foi dita por Josué (Js 24.15b) quando ele já
estava no fim de sua vida e ministério. Ele estava lançando uma
Palavra profética de que as outras famílias de Israel poderiam
abandonar o Deus de Israel, mas a família dele permaneceria no
temor do Senhor. Provavelmente Josué tinha investido oração,
tempo, ensino e Fé na sua família e por isso cria que este
investimento não ficaria sem resultado.
Cada participante de uma família tem uma
responsabilidade: fazer a sua parte para que toda a sua Família seja
do Senhor!
Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que se
converteram ao Senhor e foram os primeiros de sua família. Depois,
após muita oração e Fé, muitos familiares foram se convertendo e
assim muitas famílias inteiras se rendem ao Senhor Jesus.
Se você é o único crente da sua família, não desanime,
continue orando e crendo que você poderá chegar a dizer: Eu e
minha casa servimos ao Senhor!
Se você é o único ou um dos poucos crentes em sua casa,
tenha paciência, não force na pregação; peça ao Senhor para te
ajudar a suportar até perseguições familiares, crendo na salvação
deles.
Se toda sua Família é convertida a Jesus, aproveite ao
máximo esta bênção! Ore junto com seu familiar, é uma
oportunidade imperdível! Compartilhe com sua Família as obras que
o Senhor tem feito. Compartilhe a leitura da Bíblia e também livros
edificantes.
Outra lição que aprendemos com esta frase de Josué é que
podemos sim, pela Fé em Cristo Jesus, liberar Palavras de Bênção
sobre
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toda a nossa Família. Por exemplo: em vez de dizer "Sempre teve
confusão na minha família", diga: "Minha Família tem e terá Paz!"; em
vez de dizer "Minha Família sempre foi pobre e não vai pra frente", diga:
"Minha família é Próspera porque o Senhor tem nos abençoado e
prosperamos mais ainda, em Nome de Jesus!" Leia Mateus 12.36 e Lucas
5.5
Declarar sobre e nós e nossa Família o que Deus pode realizar
é a melhor forma de sermos cheios de Fé e Otimismo, o que também nos
turbina na perseverança na oração e nas ações afirmativas em prol da
salvação e restauração de todos que fazem parte dos nossos laços
sanguíneos.
Versículo para decorar:
"Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." Atos 16.31
Para refletir:
1- Você tem proferido palavras de Bênção ou de maldição sobre a sua
família? Tens orado com Fé em Jesus de que serão salvos e restaurados?
Música: Entra no meu Lar (Bispo Rodovalho)
Entra no meu Lar Senhor Jesus
Entra no meu Lar Senhor Jesus
Faz da minha casa o teu altar
No meu coração Deus vem morar
Quando o Senhor restaurou minha sorte, meu Deus
Os meus olhos se abriram e eu vi
A minha casa bem mais feliz!
Quero amanhecer e a minha família
em teus braço pra te adorar

Vem cuidar do meu lar Senhor Jesus
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seja só Bom dia; Estou indo ali;
Liçao 10

O Perdão e a reconciliação na Família

(Pra. Régina)

Viver em família foi um Projeto idealizado por Deus.

A convivência mais forte e duradoura que temos durante a
nossa vida é com nossa família (pais e irmãos) e também com
familiares (tios, primos e avós). E nesta convivência às vezes surgem
problemas de relacionamento, tais como brigas, discussões,
desentendimentos, etc.
Lembremos que isto não é novidade na terra. Na primeira
família que existiu (Adão, Eva e filhos), aconteceu o primeiro
assassinato da humanidade (Gn xxx). O inimigo começou a implantar
a maldade e tentar destruir as famílias de uma forma bem chocante e
terrível: a morte.
Logo mais à frente no livro de Gênesis, lemos a história de
disputa familiar entre Jacó e Esaú (Gn xxx). Felizmente no final da
história, eles se perdoaram, se reconciliaram.
Na sequência, lemos em Gênesis xxx a história de
perseguição que José sofreu de seus prórpios irmãos. Felizmente
também no final tiveram uma reconcialiação tremenda.
Estes exemplos foram dados aqui para mostrar que
problemas podem acontecer em qualquer família. Portanto, se na sua
família há alguma situação ruim nos relacionamentos, não pense que
é o fim do mundo ou que isso só acontece na sua família. Creia
também que no Senhor temos as respostas e as soluções para os
problemas familiares.
Após ter acontecido o conflito, temos nos atentar para as
atitudes que ajudarão na solução e não no agravamento do problema.
Sugiro aqui algumas atitudes positivas:
•
Manter o diálogo e o respeito – A tentação mais comum é
cortar as relações, evitando conversar com aquele com quem
discutimos. Lute contra isso, continue falando com a pessoa, nem que
20

•
Volto tal hora; Vamos comer. Se continuarmos o diálogo, o
problema será mais fácil de ser enfrentado;
•
Ore ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo para que entre na
sua casa e que te dê sabedoria e ânimo para buscar a reconciliação. Ore
também pelo seu familiar com quem aconteceu o conflito, pedindo ao
Senhor que abençoe esta pessoa, ajudando-a a buscar também a
reconciliação;
•
Peça perdão pela sua parte de erro no conflito. Alguém tem que
tomar a iniciativa, então tenha Fé e faça isso;
•
Procure não fazer lista enorme de tudo que a pessoa errou.
Deixe que o Senhor trabalhe na vida da pessoa. Creia que o Senhor tem
todo Poder para falar com a pessoa;
Lembre-se: Aquilo que nós não podemos fazer ou achamos
que não damos conta, o Senhor é muito amoroso e está sempre disposto a
nos ajudar.
Em Nome de JESUS, rejeitemos algumas malignidades que
existem em algumas famílias, tais como: pessoas que não se falam,
pessoas que saem de casa e nunca mais dão notícia, assassinatos, agressões
físicas, preferência por se relacionarem com pessoas de fora do que com
pessoas da família, etc.
Enfim, abra seu coração para perdoar e ser perdoado. Temos
que buscar com todas as nossas forças viver uma Família que anda em
unidade.
Reflexão:
1- Você perdoa seus familiares e busca a reconciliação?
2- Você busca ser a pessoa que ajuda outras pessoas da família em
conflito a se perdoarem e se reconciliarem?
Oração: Pai celestial, ajuda-me a praticar o perdão na minha família e a
sempre buscar a reconciliação; Te peço que tires do meu coração toda
dificuldade de andar em paz com a minha família, em Nome de Jesus,
amém.
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Lição 11

Finanças curadas - Famílias abençoadas (Pr. Eloy)
Quando estudamos Famílias e finanças, observamos
que muitas delas enfrentaram crises gravíssimas. Ex: Abraão
com Sara e Hagar, Adão com seus filhos, José com seus irmãos,
etc. Tudo devido a ciúmes e invejas por causa de herança,
dinheiro (finanças).
No livro de Jó, satanás disse que o homem serve a
Deus só para receber tudo quanto lhe é possível, e que Jó, porque
tinha a provisão de Deus, não sofiae como os outros, e estava
protegido contra os males (Cap. 1:10). Segundo o inimigo, se
faltasse a provisão divina, Jó blasfemaria contra Deus, Verso 11.
Então Deus permitiu que o inimigo trouxesse sofrimentos a Jó,
testando-o (verso 12). Nota-se que satanás não pode interferir na
vida do crente sem a permissão de Deus." (extraído da bíblia
Sheed).
Hoje, há uma necessidade de colocarmos "Deus" acima
de nossos bens (dinheiro), porque quando não sei usar o dinheiro,
ele me controla. As escrituras dizem que o dinheiro é raiz de
todos os males (I Tm 6.10).
Olhando pra Jó, vemos as crises, a cura e uma família
restaurada e restituída por Deus Todo-Poderoso. Ele perdeu
todos os seus bens, sua família e saúde. Ele não se preparou para
passar pela crise, e o inimigo usou meios para fazer o mal
(natureza e ladrões). Jó 1.13-22
Qual será a nossa reação em meio às crises e ataques
do inimigo de nossas almas?
Atitudes para sermos Curados e Abençoados por
DEUS:
1° - Levantou-se. Jó tomou uma atitude, não ficou
parado. 1.20
2° Rasgou o seu manto - Se humilhou, entregando tudo
quanto confiava nesta vida. Destituiu-se de tudo (o manto era um dos
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elementos que compunha o vestuário de israelitas.Ele vinha por
sobre a roupa).
3° Raspou sua cabeça. Os cabelos eram tidos como
símbolo de honraria e compromisso (voto) com Deus, tirou por
completo todo e qualquer elemento (cabelo e barba) que pudesse
denotar honraria e glória pessoal. Tirou a glória pessoal para
renovar seu pacto e aliança com Deus; não se aliançou com quem
não poderia lhe ajudar. Jó 19:25.
4° - Lançou-se em terra. Humilhou-se até o limite, no
pó. As cinzas cobriam seu rosto. Jó recebeu o dobro de tudo que
possuíra antes, foi restaurado ante os parentes e amigos, 11v.
Gerou outra família(13-15), e viveu seus dias em paz (16 e 17).
O Planejamento financeiro é uma necessidade para a
família, porque só assim todos podem saber e participar; o
quanto podem gastar e não vivermos numa família de vidas
frustradas, filhos tristes.
Ensinar todos a contribuírem na casa de Deus (Lc 21.14) Ex: a viúva ela entregou o que tinha na casa de Deus.
Seus filhos, netos também são servos de Deus para
contribuir e investir na obra de Deus. Só assim não ficarão
avarentos. Pv 20.11.
Toda família tem que estar junta para dar e receber.
Como é bom compartilhar do melhor do Senhor. Pv. 11:24 e 25.
Quem louva a Deus com " as primícias da sua renda"
(Pv. 3.9e 10), pela benção da sabedoria recebida. DELE receberá
abundante recompensa (Mal. 3:10)
Família curada supera tudo. Nós já passamos por isso e
superamos juntos!
Abraços, Prs. Eloy e Keite e Filhos.
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Lição 12
Honrar os Pais e Abençoar os filhos - Mandamentos deDeus!
(Pra. Almira)

Textos: Ex:20:12; Dt 5:16; Ef 6:1-3.
No NT, Efésios 6.1-3, diz: “Vós, filhos, sede obedientes a
vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e
vivas muito tempo sobre a terra”. É um mandamento! (Ex 20:12). Honrar,
traz consigo a idéia de dar glória a alguém. Em I Co 10:31, lemos que
qualquer coisa que façamos, deve ser feito para a glória de Deus, por
isso devemos procurar honrar nossos pais, em nossos pensamentos,
palavras e ações. A palavra grega hypakouo( honra) significa: obedecer,
escutar, prestar atenção, reverenciar, estimar e valorizar. Honrar é dar
respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição e Deus nos ordena a
honrar nosso pai e mãe. (Ex 20:12).
Durante a época do Velho Testamento, a honra aos pais era
algo tão sério que qualquer agressão ou maldição a eles eram razões
para a morte. Ex 21:15 e 17; Lv 20:9;Pv 30:17 , podemos dizer que uma
característica daqueles que não agradam a Deus nos últimos dias é
desobediência aos pais (Rm 1:30; 2 Tm 3:1-4 ). Não podemos ignorar o
mandamento de Deus de honrar nossos pais, Jesus, Deus Filho,
submeteu-se aos Seus pais terrenos e ao seu Pai Celestial ( Mt
26:39,Mc 14:36 e Lc 2:51),e devemos seguir o exemplo de Cristo e
tratando nossos pais da mesma forma reverencial.( Ml1:6; Hb12:9; Pv
1:8 e 13:1.)
Se desejamos agradar a Deus e sermoa abençoados,
devemos honrar nossos pais, pois é um caminho certo para o nosso
propósito de vida: glorificar a Deus. Vós, filhos, obedecei em tudo a
vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor e é seu Mandamento.
(Cl 3:20,I Tm 5:4. Ex 20:12). Devemos honrar nossos pais, mas o que
devemos fazer se nossos pais nos pedem a fazer algo errado? Neste
caso, devemos obedecer a Deus, e não aos homens (Atos 5:28-32).
E quanto aos pais em relação aos filhos, o que diz a bíblia?
A bíblia nos diz que se amamos nossos filhos devemos
discipliná-los, ensiná-los." O que não faz o uso da vara odeia seu filho,
mas o que o ama, desce cedo o castiga." (Pv13:24),os pais devem
realizar seu papel de maneira agradável a Deus, abençoando-os e
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criando-os na doutrina do Senhor e não irritando-os ou maltratando-os.
(Ef 6:4; Cl 3:21) É obrigação dos pais dar aos filhos a instrução devida ,
sendo exemplos em tudo! (Dt 6:6-7; Pv 22:6 ,15)
Podemos afirmar que um dos objetivos do evangelho é a
reconciliação familiar, pois um relacionamento correto entre pais e filhos
e vice-versa, diante da mensagem de arrependimento pode mudar uma
geração.
Não amar os filhos e não ensinar o caminho do Senhor é um
pecado que ficou registrado no antigo testamento pelo povo de Deus
durante sua rebeldia e que foram exortados a deixarem, a fim de serem
sarados pelo Senhor. (Pv 29:15,17;Ml 4:6).,filhos são benção de Deus.
( Sl127:3-5;Pv 17:6).
Versículo para decorar:
“Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é
justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com
promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra” (Ex
20:12).
Para refletir:
Muitas vezes, quando os filhos são menos que uma bênção
para os pais, os pais reclamam que são um peso. É fato que “o filho
insensato é a tristeza de sua mãe” (Pv. 10:1), mas a maioria destes
casos foram os pais quem deram causa a tal insensatez pelo descuido
no treinamento do filho. Examine Pv : 22:15; 29:15, 17 em relação a este
aspecto. Pais, não culpem os seus filhos pela vossa desatenção.
Assume a responsabilidade e procure a graça de Deus para por a casa
em ordem seguindo os princípios da Palavra de Deus tão claramente
estipulados e por muito tempo ignorados. Autor: Pastor Calvin Gardner
Adaptação:Pr:AdelcioFerreira www semenadoapalavra.net
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Lição 13
Família - Trabalhando em Equipe para mais vitórias

(Pra.Régina)

" Melhor serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu
trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mais
do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante.
Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só
como se aquentará? E, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois
lhe resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa.”
Eclesiastes 4.9-12
É certo que para ser Família, é necessário mais que uma
pessoa, ou seja, tudo começa com um casal que tem filhos e estes
filhos se casam, gerando sobrinhos e tios e avós. Uma Família pode
ser "mãe e filho", "irmão e irmão" ou "esposo e esposa".
Muitas famílias não percebem as oportunidades que esta
equipe pode ter se trabalharem em unidade. Já tentou limpar e arrumar
uma casa com três pessoas, cada uma fazendo uma parte? É muito
mais rápido e pode até ser divertido.
Vejamos a história da mulher viúva que Elizeu foi usado por
Deus para multiplicar o seu azeite. Leiam II Reis 4.1-7.
Analisando o texto, vemos que a viúva e mãe de dois filhos,
tomou para si a responsabilidade de líder da família e foi em busca de
uma solução. Esta Família estava tão endividado que os seus filhos
seriam tomados como escravos para pagar a dívida.
No verso 1 vemos que ela conhecia a Deus, pois era viúva
de um profeta. Alguém na Família precisa conhecer a Deus, pois na
hora dos problemas é esta pessoa que trará uma direção do alto.
Quando Eliseu perguntou o que ela tinha em casa (verso 2),
ela disse que tinha apenas uma botija de azeite. Mas Glória a Deus,
ela conhecia o seu lar, sabia identificar o que tinha em sua casa, isso é
importante.
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No verso 3, o profeta diz a ela para ir e pedir vasos emprestados aos
vizinhos. Imagine se esta família tivesse problemas com os vizinhos... Seria
impossível conseguir algo emprestado não é mesmo?
Bem, após conseguir resolver esta parte, ela e os filhos fizeram
como Eliseu falou. Trabalharam juntos e foram enchendo os vasos com o
azeite até que acabou os vasos. O que aprendemos com isso? Para
solução de alguns problemas de nossa Família, precisamos seguir alguns
passos, prevalecer nos comandos de Deus.
No verso 6, fica claro que havia diálogo na família. Trabalhar em
equipe é impossível se não houver comunicação, sempre com respeito e
consideração pelo nosso familiar.
Glória a Deus! O azeite foi multiplicado de tal forma que o profeta
disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida; e tu e teus filhos vivei do
resto. (verso 7). Provavelmente viveram deste azeite até estes filhos terem
idade para trabalhar. Deus ama as Famílias e sempre abençoará a Família
que o buscar.
Portanto, leve esta lição para ser estudada na sua casa, peça a
cada um que leia e medite. Mas principalmente, busque colocar em prática
estes princípios no que depender de você. Afinal, as mudanças podem
começar em nós. Assim, sua Família será mais vitoriosa.
Versículo para decorar:
"Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga di seu trabalho."
Eclesiastes 4.9
Para refletir:
1- Peça a Deus que toque os corações de toda sua Família para que
entendam a bênção de trabalharem em equipe e assim terão mais vitórias.
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Lição 14
Igreja - Lugar de Famílias (Pr. Hélcio)
Não existe igreja sem famílias, não existe organização
social sem família. Isto porque a família foi criada por Deus, é um
projeto de Deus.
Era a partir das famílias que a Igreja ia sendo formada, foi
assim na casa de Lídia (At 16.15), na casa do Centurião Cornélio (At
10.24), na casa do soldado carcereiro de Filipos (At 16.30-34), na
casa de Maria, mãe de João (onde oravam por Pedro - At 12.12),
etc... Era nas casas que se reuniam e era nas casas que oravam e
buscava o poder de DEUS para continuarem firmes a obra de DEUS.
O propósito da família é o de cooperar com o propósito de Deus: o de
ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus.
Algumas pessoas não valorizam e outras nunca tiveram a
experiência de participar de uma igreja-família: um lugar onde as
pessoas são acolhidas, conhecidas, amadas, instruídas, confrontadas,
disciplinadas, cuidadas e perdoadas. Assim como não existem
famílias perfeitas, também não existem igrejas sem suas falhas, Mas
estamos aprendendo a caminhar junto em amor prosseguindo para o
alvo que é Jesus.
Sabendo que Igreja é um lugar de famílias e que estão
intimamente ligadas para a evangelização do mundo, devemos nos
despertar com urgência para esta tão importante tarefa, a de
trabalharmos em amor em comunhão para alcançarmos mais
famílias, fazendo assim teremos uma Igreja vitoriosa, Igreja que não
recua ante às dificuldades, mas que marcha sobre o inimigo e o
derrota nas batalhas do dia a dia.
Será que eu e você tratamos a nossa igreja local como
nossa família? reuniões por um período? Amamos nossos irmãos de
fato? Apoiamos os ministérios da igreja como atividades da NOSSA
família? Acolhemos pessoas novas como receberíamos visitas em
casa? Praticamos disciplina bíblica com seriedade e amor, como
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disciplinamos nossos filhos? Fazemos sacrifícios em nome do amor
pelos irmãos necessitados da família da fé (Gl 6.10), assim como
faríamos para nossos próprios familiares? Na igreja aprendemos uns
com os outros, famílias com famílias o propósito maravilhoso de
Jesus de sermos um.
Valorize sua igreja e veja sua família como o bem mais
precioso que você tem. Participe da Escola Bíblica e culto, e receba
do Senhor as ferramentas necessárias para conservar, fortalecer, e
edificar sua casa.
Creia na promessa do Senhor que Diz: "...Crê no Senhor
Jesus cristo e serás salvo tu e tua casa." Atos 16:31. Estamos unidos
em um propósito de adoração ao Senhor que tem poder para salvar e
restaurar as famílias. Pois, Famílias saudáveis formam igrejas
saudáveis.
Versículo para decorar:
"Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos bem a todos,
mas principalmente aos da família da fé."Gálatas 6.10
Para refletir:
1. Você tem orado pelas famílias da igreja?
2. Você entende agora que o Senhor quer salvar toda a sua Família?
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As Características do Discipulado

Segundo as escrituras, o discípulo tem pelo menos três
características, é chamado para abrir mão de três coisas valiosas, e recebe
três responsabilidades. Como veremos tudo isso é importante para os que
se dizem cristãos; tudo isso pode ser de crucial significado para os que
querem ser ajudadores cristãos.
Vamos examinar primeiro as três características de um discípulo
de Jesus cristo: Obediência, amor, frutificação.
Obediência
Discípulo é um indivíduo dedicado e obediente à pessoa e aos
ensinamentos do mestre (…) O discípulo ouve as palavras ''Vinde após
mim''( Mt 4 :19), e decide fazer isso em completa submissão e vontade de
obedecer.
Ser obediente a Jesus é colocar-se sob a autoridade de Deus e a palavra
Viva de Deus(Jo 1.1,14). Segundo Jesus, somos verdadeiramente seus
discípulos quando guardamos suas palavras e ensinamentos( Jo 8:31,
15.7). Isso implica permitir que a palavra de Deus exerça absoluto controle
sobre a nossa vida.(...)
Amor:
Em João 13:34, 35, Jesus deu aos discípulos um “novo
mandamento'': de amar uns aos outros (veja também Jo 15.12, 17). ''Assim
como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto
conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos
outros''. O amor tem sido chamado a marca do cristão. (…) Quando a
pessoa não tem amor, João disse que não é sequer um cristão (1Jo 4.7 –
11). é uma contradição pensar que alguém pode ser um verdadeiro
seguidor de cristo, e não mostrar amor.
Frutificação
'' Nisto é glorificado meu Pai'', declarou Jesus, ''em que deis
muito fruto; e assim vos tornareis meus discípulos. Jo 15. 8 .(...) Alguns
cristãos bem – intencionados sonham com ministérios bem – sucedidos e
trabalham diligentemente para que os sonhos se concretizem. Em João 15,

porém, Jesus disse a seus seguidores que todos esses esforços seriam
inúteis a não ser que os discípulos se dedicassem individualmente a Cristo,
permanecendo nele e não tentando avançar por esforço próprio,
dependendo de seus próprios recursos. Jesus usou o exemplo dos ramos
de videiras que não produziam fruto. A melhor coisa, afirmou ele, seria
cortá – los da videira e queimá -los.(...)
Jesus disse que eles deviam seguir o seu exemplo e servir uns aos outros:
''Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também''.
( Jo 13. 13 – 15).
Texto retirado do livro: Ajudando uns aos outros pelo aconselhamento
( Gary R. Collins)
Louvor e Adoração produzem Glória
Por toda a Palavra de Deus, vemos que Deus está
entronizado em louvor. Nós O glorificamos por meio da adoração. Por
isso, o louvor e adoração são essenciais para experimentarmos a glória
de Deus. O louvor é aquele elemento da celebração que pode nos
transportar à sala de Deus. Uma vez na sala do trono, aos Seus pés
precisamos adorá -lo. Quando O adoramos na intimidade, Ele começa a
revelar – nos a Sua Glória.
Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem
''em espírito e verdade'' (Jo 4.24). Quando eles encontram esses
adoradores, eles experimentam a realidade do céu, que é a glória de
Deus.
Glória e herança
O que a glória tem haver com a herança? Ela é central, pois
somos herdeiros juntamente com Cristo. A glória, portanto, faz parte da
nossa herança. Romanos 8. 17 – 18 diz: Se somos folhos, então somos
herdeiros, herdeiros de Deus e co – herdeiros com Cristo, se de fato
participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de
sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser
comparados com glória que em nós será revelada.
Texto retirado do livro: Possuindo sua herança (Chuck D. Pierce &
Rebecca Wagner Sytsema).
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