COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: ( 20 à 25 Nov 17)

TEMA : “FAMÍLIA” * II

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 087
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Gn. 1:27-28, Gn. 2: 18-25, Ec. 4:9-12
FAMÍLIA O DOM DE DEUS PARA A HUMANIDADE
INTRODUÇÃO: A família foi criada para ser exemplo, modelo do céu, aqui na terra. No céu é assim
representada: PAI * FILHO * ESPÍRITO SANTO.
Na terra DEUS criou a família assim : Pai * Mãe e Filhos; o plano perfeito do Senhor para as famílias
era, e ainda é, que fossem, e que se tornem um pedacinho do céu aqui na terra. A família é prova do amor
de Deus pelo homem, no evangelho de João 3:16, o Senhor nos deixa isso claro, quando diz “Porque
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna”. Na cruz o Senhor Jesus, o primogênito morreu, para se tornar o
primeiro de muitos, afim de nos resgatar, e para que nos tornemos filhos de Deus, e que entrássemos na
família divina, restaurando dessa forma o plano original de família. Quando da criação do homem, ali
estava presente a família divina, vemos isso no livro de Genesis 1:26, onde Deus diz: “....Façamos o
homem à nossa imagem, .....”, podemos entender que alí estavam o PAI, o FILHO e o ESPÌRITO
SANTO.
1. VAMOS ENTENDER A ORIGEM DA FAMÍLIA
• Leia, Gn. 1:26-27 : Deus fez o homem, como vimos no versículo lido, criou o homem sua imagem
e semelhança. Isso é, fez o homem totalmente perfeito e cheio de graça, e lhe deu poder
(autoridade) para dominar sobre a terra.
• Criou Deus, homem e mulher, podemos ver aí a perfeição de Deus, ao criar homem (masculino) e
mulher (feminino), sendo que a mulher foi criada para que o homem não ficasse só, e não como
plano secundário, (Gn 2:18), a mulher foi formada pela costela do homem, costela essa a que
estava mais próxima ao coração, a que protege, zêla pelo homem, é ajudadora e querida, portanto
deve ser amada pelo homem.
• Em Gn 1:28, vemos que Deus os abençoou. Abençoou o casamento, o pacto, a aliança, tornou essa
união um cimentar forte, fazendo uma solda forte; líder leia junto com sua célula, sobre o cordão
de três dobras, em Eclesiástes 4:9-12.
• Nessa mesma passagem, Ele, dá a missão para o casamento, família, composta por um homem e
uma mulher unidos em aliança; frutificai, multiplicai e enchei a terra, isso é gerar filhos, que só
pode acontecer entre um homem e uma mulher, e não como parte da sociedade moderna tem
mostrado, onde algumas mulheres tem emprestado sua barriga, para poder gerar, filhos para serem
adotados por casais do mesmo sexo, e falarem que isso é família.
• No texto de Gn 2:24, diz o Senhor, para o homem deixar seu pai e sua mãe (família de origem), e
se unir a sua mulher, e tornarem-se uma só carne, dando início aí de uma nova família.
Deus fez o homem, para viver o céu em família aqui na terra. DIGA : Minha família é uma graça,
um dom de Deus.
Em João 17:1-5, vemos a oração de Jesus, onde Ele pediu a bênção ao PAI, Jesus quis dizer: PAI
estou com saudades do Senhor, quero voltar para casa, já fiz, terminei a missão aqui na terra.
ALERTA, queridos Pais e mães, vamos resgatar os valores da família, fazer com que nossos filhos,
voltem a pedir a bênção dos pais, dos avós, e dos mais idosos. PEDIR A BÊNÇÃO É TÃO
IMPORTANTE, e cobre nossos filhos espiritualmente. Vamos aprender com Jesus.
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A obra de Jesus, sua missão foi dentre tantas outras, a de resgatar a família, que havia se perdido, caído
nas trevas, pois ao homem foi lhe dado o poder de dominar a terra, multiplicar, gera filhos, .....lembra-se,
porém através do pecado da desobediência, o homem passou essa autoridade para satanás, que só foi
resgatada pelo sangue de Jesus na cruz.
DIGA: EU SOU RESPONSÁVEL POR MINHA FAMÍLIA! PROFETIZE; MEU LAR É UM
PEDACINHO DO CÉU, AMO MINHA FAMÍLIA!!!
Não aceite as mentiras de Satanás, pois ele é o pai da mentira (Jo 8:44), não aceite que nenhum membro
de sua família fique no mundo, no pecado, à mercê do inimigo. JESUS CRISTO veio para resgatar e
restaurar a família por completo.
PAI * FILHO * ESPÍRITO SANTO * e a minha FAMÍLIA
DIGA : Satanás, tire suas mãos de minha família, em nome de JESUS!!!
CONCLUSÃO: Líder, leia, Ef. 5:22-26; nos é ensinado pelo apóstolo Paulo sobre os deveres
domésticos, onde deixa claro para as mulheres serem submissas (sob a mesma missão) aos homens, ou
seja auxiliá-los, sendo além disso agente de mudança na família, como por exemplo a mulher que tem um
marido alcóolatra em sua casa, deve ajudá-lo a vencer, a sair do vício; auxiliá-lo na educação dos filhos, e
na administração do lar. O homem sendo o cabeça da mulher, deve amá-la e respeitá-la, submetendo-se à
Cristo. O homem deve ser o pastor da família, da esposa, dos filhos, sendo inclusive responsável pelo
culto doméstico, e cobertura espiritual de seu lar. Em Efésios 6:1, vemos que também os filhos devem ser
obedientes aos pais, submetendo-se à eles. Os filhos enquanto estiverem na casa de seus pais devem se
submeterem à eles, até que gerem uma nova família. Família é onde se tem cuidado uns pelos outros,
onde á respeito mútuo, onde não há abandono, onde o AMOR dirige todas as coisas e relacionamentos,
onde se tem responsabilidade um pelo outro.
Peço à DEUS que entre em sua casa, em sua família, em sua vida, faça um milagre em sua casa,, que sare
as feridas da alma, e que te ensine santidade. RESTAURA SENHOR AS FAMÍLIAS !!!

TOCAI A TROMBETA EM SIÃO!!!

Deus abençõe!!!
Pastor Rui Mendes Faria
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