COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: ( 13 à 18 Nov 17)

TEMA : “FAMÍLIA” * I

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 086
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Joel 1:1-5, 2:12-17, Dt 28:38-46
INTRODUÇÃO: Nossos próximos estudos serão sobre a família, e desvendar a intenção de satanás em
destruí-las, estudos estes que irão abalar nossos corações, a mensagem deste primeiro foi extraída do
livro do profeta de nome Joel, cujo nome significa literalmente, “Jeová é Deus”, filho de Petuel que
significa “Visão de Deus”. Fortes palavras irão inundar nossas vidas, e tem como objetivo fazer com que
tomemos posição em Deus, e restauremos nossas famílias.
O profeta Joel profetizou em uma época de grande devastação da terra de Judá, pois uma enorme praga de
uma espécie de gafanhoto havia devastado toda vegetação, destruindo as pastagens, deixando todos os
rebanhos morrendo de fome. Tal praga tirou até as cascas das árvores de figo (Jl 1:7). Em apenas algumas
poucas horas tudo o que era verdejante, havia se tornado em destruição e desolação.
Tanto o povo como os animais estavam morrendo, pois a destruição trazida pelos insetos foi tão
desastrosa que o profeta Joel viu apenas uma explicação, “Era o julgamento de Deus”.
Isto só estava ocorrendo pois Israel havia se afastado da presença de Deus, e quando nos afastamos de
Deus, damos brechas para o inimigo agir; diante dessa situação o próprio Deus precisava chamá-los, ao
arrependimento e a restauração, e isso não é diferente nos dias de hoje, muitos de nós temos nos
afastado de Deus, e deixado, brechas, dando desta forma legalidade para o inimigo destruir nossas
famílias. Precisamos retornar à Deus, nos arrepender, e não só falar, mas rasgar o nosso coração (Jl 2:13),
nossas famílias estão sendo bombardeadas por todos os lados, os princípios divinos estão sendo
esquecidos e questionados. Se assim não o fizermos, continuaremos expostos e sujeitos aos ataques dos
inimigos de nossas vidas: A LAGARTA, O GAFANHOTO, A LOCUSTA E O PULGÃO, que nada mais
são que demônios destruidores de famílias. Devemos lembrar que nossa luta não é contra carne e sangue,
mas, sim, contra os príncipes das trevas deste século, (Ef. 6:12).
Líder, leia : 2 Cr 7:14; “se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar a
minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra”.
TUDO COMEÇA EM CASA. A FAMÍLIA É O PLANO PERFEITO DE DEUS
Vemos no livro de Gênesis 2:18-25, e em Mt. 19:6, a criação do casamento, da família, conforme o
padrão de Deus, mas temos nos esquecido deste plano perfeito de Deus, e deixado o inimigo destruir
nossas famílias. A sua terra é a tua casa, TUA FAMÍLIA. Se você sarar a sua casa, SUA FAMÍLIA, e eu
a minha, sararemos o Brasil, sararemos as FAMÍLIAS, e restauraremos o plano de Deus.
PERGUNTA: Você tem dado a devida atenção a sua casa, ao seu cônjuge, aos seus filhos, enfim a sua
família? MEDITE
PERGUNTA: Você tem dado brechas, legalidade ao inimigo sobre sua família, ou tem tido
relacionamento com Deus, e trazido a presença D’Ele sobre sua família? MEDITE
A instituição família, está desaparecendo, e as consequências são imprevisíveis! Não se valoriza mais
o casamento, as separações, adultérios, estão se tornando comuns, inclusive dentro das próprias igrejas, e
envolvendo até líderes. Os valores morais estão sendo destruídos, não se tem respeito mais de filhos pelos
pais, de pais pelos filhos, pelas autoridades diversas, (pais, professores, pastores, marido e esposa etc),
tudo esta se deteriorando. Joel manda tocar a trombeta (Jl 2:1), e hoje estou aqui também como líder,
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tocando a trombeta, chamando a atenção, alertando todos nós, a fecharmos as brechas, legalidades que
temos dado ao inimigo sobre nossas famílias.
Temos visto, e tomado conhecimento, em nossas igrejas de crianças vindo aos cultos, com brinquedos,
smartphones, e até laptop, e não mais trazendo a bíblia sagrada; de crianças que quando indagadas por
algum líder na igreja, a respeito de algum comportamento ou atitude inadequada, responde de pronto que
seus pais fazem tal coisa em casa, não há respeito, falam em tonalidade de voz desrespeitosa, assistem
novelas e programas de televisão inconvenientes, presenciam agressões verbais, até físicas entre seus
pais, e acham que isso é normal dentro das famílias, não se tem respeito por horários etc. Pais, nós temos
que saber, que somos observados por nossos filhos, eles se espelham em nós, tudo o que fazemos, sendo
certo ou errado será imitado por eles. Líderes, seus liderados te observam também. Outro erro, é que
alguns pais tem transferido a educação de seus filhos à igreja; e até para as escolas, as quais tem ensinado,
contra os princípios divinos, e o pior é que alguns pais sequer acompanham ou tomam conhecimento
sobre o que a escola esta incutindo na mente de nossos filhos, muitas vezes é na escola dos dias de hoje
em que nossos filhos tem contato, e experimentam bebidas alcoólicas e até drogas. Nós pais (pais e
mães), devemos dar exemplos dentro de nossas casas, ensinar e EDUCAR nossos filhos, inclusive a
respeitar às autoridades, a como se comportar em uma sociedade, perante o público, dentro de uma igreja,
a trajar-se adequadamente, temos que resgatar o culto doméstico, e incentivar nossos filhos a participar da
Escola Bíblica dominical das igrejas. Temos que trazer Jesus para dentro de nossa família, afim de livrálas da destruição!
CONCLUSÃO: Este primeiro estudo é apenas um alerta, um toque de trombeta, uma panorâmica, de que
é tempo de voltarmos para Deus, (Malaquias 3:7): “Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus
estatutos e não o guardastes; tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos ...”
Devemos tomar atitudes de nos arrepender, de sermos fiéis e obedientes ao Senhor, afim de trazermos
JESUS para dentro de nossas famílias, afim de restaurá-las, e fechar as brechas, e legalidades aos
gafanhotos devoradores. Os padrões de Deus tem que ser reconstruídos no seio de nossas famílias!
O Senhor Jesus um dia disse que os campos já estão brancos para a ceifa, faltando, apenas, os
trabalhadores. Inclusive, ele nos recomendou rogar ao Senhor da seara para que mande mais
trabalhadores.
QUE COMECE POR MIM E POR VOCÊ DENTRO DOS NOSSOS LARES
“ Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos,
sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão
no Senhor” , 1Co 15:57-58
TOCAI A TROMBETA EM SIÃO!!!

Deus abençoe!!!
Pastor Rui Mendes Faria
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