
 
 

FAMÍLIA: BÊNÇÃO EM TODOS OS MOMENTOS – PARTE 2 
 

“Juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração.” Atos 
 2:46b. 
 

SEGUNDA- FEIRA: CRIANDO FILHOS SEM CRIAR HIPERTENSÃO 
 
“Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês.”  (Mateus 5:48) 
 

• INTRODUÇÃO 
Não é nada fácil ser pais. É uma tarefa exigente e difícil e, justamente, no momento 
em que você começa a ficar experiente com a tarefa, seus filhos estão prontos para 
saírem de casa.  

Você não aprende como ser um bom pai até que os seus filhos tenham 
crescido. 

Em nossos dias, há muitas vozes confusas oferecendo muitas opiniões diferentes 
acerca de como sermos bons pais. Um homem tinha cinco teorias sobre paternidade 
e nenhum filho, depois ele tinha cinco filhos e nenhuma teoria.  
Onde você procura ajuda? Para quem você olha quando necessita de ajuda e 
conselhos a respeito da paternidade? Quem é o seu modelo?  
Há somente um Pai que foi sempre perfeito na história: É o seu Pai Celestial.  
"Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês”. (Mateus 5:48) 
Deus é o modelo perfeito de pai.  
Muitas vezes, confundimos as coisas e as complicamos demasiadamente. Você pode 
ser um grande pai! O segredo é simples: trate os seus filhos da maneira como Deus 
trata você. O Pai Celestial é um pai perfeito para conosco.  

A MANEIRA COMO DEUS TRATA OS SEUS FILHOS  
É A MANEIRA COMO NÓS DEVEMOS TRATAR OS NOSSOS FILHOS. 

Hoje, vamos observar como Deus é a maneira como Ele nos trata e, a partir disso, 
buscar algumas aplicações para a tarefa de ser pai. A tese central desta mensagem é 
que: 

OS PAIS PRECISAM CONHECER OS SEUS FILHOS 
Se eu quero ser como meu Pai que está no céu, eu preciso conhecer bem todos os 
meus filhos. Esta é a chave. Eu preciso CONHECER os meus filhos.  
“Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o SENHOR tem compaixão dos 
que o temem; pois ele sabe do que somos formados; lembra-se de que somos pó.” 
(Salmo 103:13,14) 
Deus sabe do que somos feitos. Ele nos entende. Ele está consciente sobre nossa 
maneira de ser e entende a nossa personalidade. Porque Ele nos entende, Ele pode 
ser o nosso Pai da maneira certa.  
- O QUE SIGNIFICA CONHECER BEM OS MEUS FILHOS? 
Significa que: 
I. EU PRECISO ENTENDER MEUS FILHOS: 
“Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida.” (Provérbios 
24:3) 
“Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem.”  (Colossenses 3:21) 

FAMÍLIA, HERANÇA REAL 



Os adolescentes amam este verso das Escrituras! Não é mesmo? 
Mas não são só eles que têm um verso predileto: 

• Maridos – “Mulheres: sejam submissas” 

• Mulheres – “Maridos: amem as suas mulheres” 

• Dos pais – “Honre o teu pai e a tua mãe” 
Todos nós temos nossos versos prediletos! Por que será? 

A RECLAMAÇÃO NÚMERO UM QUE FILHOS TÊM DOS SEUS PAIS É: 
"ELES NÃO ME ENTENDEM!" 

Deus diz que o princípio básico de motivação é a fundação.  
Ele afirma que nós precisamos estudar os nossos filhos e saber o que faz com que 
eles sejam da maneira como são.  
Cada criança tem uma inclinação singular, uma personalidade singular e um 
temperamento singular.  
Vocês que são pais de mais de um filho sabem que eles são diferentes como noite e 
dia, ainda que estejam na mesma família. Vocês não podem motivá-los da mesma 
maneira. Eles não têm os mesmos pontos fortes e os mesmos pontos fracos, talentos, 
habilidades ou interesses. Nós não deveríamos tentar colocá-los dentro da mesma 
forma.  
Cada pessoa é diferente! Você é um em mais de sete bilhões de pessoas. Somos 
todos singulares. Nós precisamos entender isto. 
"Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar 
dos anos não se desviará deles”.  (Provérbios 22:6) 
Este é um dos versos mais recitados de maneira equivocada e um dos mais mal-
entendidos na Bíblia.  
Este verso não é uma promessa, é um provérbio e a maioria das pessoas não entende 
o que quer dizer. Eu cresci ouvindo este verso traduzido da seguinte maneira:  
"Quando o seu filho ainda for pequeno, leve-o para a Escola Dominical. Ensine a ele 
a Bíblia, leve-o a memorizar as Escrituras. Tenha certeza de que ele venha a conhecer 
ao Senhor e seja batizado, talvez o mande para uma escola cristã. Você põe todas as 
coisas dentro dele, e, então, quando ele crescer um pouquinho e for um adolescente, 
ele vai se rebelar e ir à direção errada e fazer coisas erradas, mas em algum ponto de 
sua vida - talvez no fim de sua vida, talvez no seu leito de morte - ele vai lembrar do 
que lhe foi ensinado na Escola Dominical e, no seu leito de morte, com seu último 
suspiro e ele vai se arrepender." 
- Duas coisas acerca desta interpretação:  
a. Ela não oferece nenhum conforto aos pais: Seu filho desperdiça a vida e no seu leito 
de morte ele volta ao lar! Não há conforto nisso. 
b. Em segundo lugar, ela não é verdade! Eu conheço muitos pais cujos filhos 
cresceram num lar cristão e estão afastados do Senhor e morrem sem voltar para o 
Senhor.  
Portanto, esta interpretação não é verdadeira. 
O que este verso significa?  
Como eu disse, não é uma promessa, é um provérbio.  
A chave para entendê-lo é a palavra-chave "caminho".  
A palavra "caminho" significa estilo, temperamento, personalidade.  
Cada criança é naturalmente planejada para ir em uma determinada direção.  
Deus está dizendo aos pais: "Eduque a criança de acordo com os seus dons 
individuais ou tendências”.  



Eu tenho que identificar qual é o potencial dos meus filhos, a habilidade que eles têm 
e devo encorajá-los na direção em que eles, naturalmente, já são inclinados a irem 
com seus talentos e suas habilidades. Isto é o que este verso diz! Se o seu filho gosta 
de Inglês e odeia matemática, não o oriente para uma escola de Engenharia.  

PREPARE SEU FILHO PARA A VIDA! 
Nós precisamos entender nossos filhos. Qual é a prova de que você os compreende?  
“O homem paciente dá prova de grande entendimento.”  (Provérbios 14:29a.)  
A prova que você entende os seus filhos é se você é paciente com eles. Esta é a prova. 
Quando você os entende, você é paciente com eles. Você sabe de onde eles vieram. 
II. EU PRECISO ACEITAR MEUS FILHOS: 
“Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de 
que vocês glorifiquem a Deus.”  (Romanos 15:7) 
Realmente, aceite-os. Você é perfeito? Não! Mas Deus o aceita do jeito que você é. 
Isto é graça. Deus quer que você aceite seus filhos do jeito que eles são, isto se chama 
graça.  
Você aceita os seus filhos?  
Nós temos a tendência de rejeitar nossos filhos quando eles fazem coisas erradas, 
quando não se parecem da maneira como queremos que eles se pareçam, quando 
não se vestem da maneira como queremos que eles se vistam, quando não alcançam 
os nossos padrões, como se nós fôssemos o padrão.  
Deus nos diz que devemos aceitá-los. A Bíblia declara que os filhos são presentes de 
Deus.  
Você tem aceitado este presente? 
Deus escolheu os filhos que você teria e Ele mesmo os colocou em sua família. Ele os 
escolheu por você. Não foi você quem os escolheu. Ele usou os seus genes e colocou-
os juntos.  
Deus tem, soberanamente, feito por encomenda os filhos que Ele colocou em sua 
família. Você tem que aceitá-los como um presente de Deus e não tentar fazê-los como 
você mesmo.  
Você tem que afirmar a singularidade deles. Se quiser ser como meu Pai Celestial, 
tenho que entender meus filhos, aceitar meus filhos e... 
III. EU PRECISO DISCIPLINAR MEUS FILHOS: 
“Pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho"  
(Hebreus 12:6) 
É um sinal do amor de Deus quando você é disciplinado.  
A Bíblia relata que se você diz que é um cristão, está pecando e não recebe nenhuma 
disciplina, então, na verdade, você não é um cristão.  
Disciplina é a evidência de que você é um crente.  
A Bíblia diz que se eu não disciplino meus filhos, então, duas coisas são verdades:  

1. Isto prova que eu realmente não amo meus filhos:  
“Quem se nega a castigar seu filho não o ama; quem o ama não hesita em 
discipliná-lo” (Provérbios 13:24) 

Se eu permito que ele faça o que bem entende, isto mostra que eu não me preocupo 
o suficiente acerca dele. 

2. Isto mostra que eu não estou participando do crescimento deles.  
“Discipline seu filho, pois nisso há esperança; não queira a morte dele.” (Provérbios 
19:18) 



Outra versão em paráfrase diz: "Discipline os seus filhos enquanto eles são 
pequenos o suficiente para aprender. Se você não o fizer, você os estará ajudando 
a destruírem-se a si mesmos." 
 

É muito importante que você entenda a diferença entre disciplina e punição. Deus 
nunca pune os seus filhos. Ele os disciplina. Toda punição para os seus pecados foi 
colocada sobre uma pessoa: Jesus Cristo, na cruz.  
Esta é a razão porque a Bíblia diz em Romanos 8.1:  "Portanto, agora já não há 
condenação [ou punição] para os que estão em Cristo Jesus."  
Deus não pune os seus filhos. Ele os disciplina. 
Você sabe qual é a diferença entre punição e disciplina?  

• Punição = Infligir penalidade. 
"Eu quero penalizar você pelo que você fez de errado" - a punição olha para trás. 

• Disciplina = Promover crescimento. 
"Eu quero corrigir você, eu quero treinar você, eu quero fazer você melhor." 

 
O FOCO DA PUNIÇÃO ESTÁ NO PASSADO E 

O FOCO DA DISCIPLINA É NO FUTURO. 
Veja que expressões diferentes: 
"Você fez algo errado, ontem, na escola e será punido, hoje, por isso." 
"Eu quero que você aja da maneira certa no futuro e, por isso, você será disciplinado 
neste momento." 
A motivação por detrás da disciplina é o amor.  
"Eu quero que você seja bem-sucedido nesse mundo." 
A Bíblia diz que Deus pune o homem mau que o rejeita, mas ele disciplina seus 
próprios filhos.  
Qual é o resultado da punição? O resultado da punição é sempre medo, culpa e mais 
ódio. 

O RESULTADO DA BOA DISCIPLINA É SEGURANÇA 
Eu me sinto seguro porque sei que há parâmetros e limites em minha vida. 
Como é que você pode saber quando você está punindo ou quando está 
disciplinando?  
Você vê na reação da criança. Pergunte a si mesmo:  
“Será que a criança está com medo de mim agora?"  
“No amor não há medo; ao contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo 
supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.”  (I João 4:18) 

É por isso que os cristãos não têm medo de Deus, porque Ele nunca nos pune.  
Nós não temos medo de Deus. Nós O amamos Ele nos disciplina, mas para o nosso 
próprio bem e não para nos punir com raiva. 
 

• Agora, preste atenção! 
O que estou dizendo aqui é uma das razões porque muitos filhos de crentes crescem 
em lares cristãos e acabam rejeitando a fé dos seus pais.  
Eles não foram disciplinados em amor. Eles foram punidos com raiva. Como resultado 
disto, exteriormente, eles se conformam com o que os pais exigem e são obedientes, 
mas, por dentro, estão cheios de ressentimentos, raiva, ódio, culpa e medo que vão 
fervendo e, um dia, eventualmente, irão explodir.  



Nós disciplinamos nossos filhos da mesma maneira como Deus nos disciplina? Deus 
é gracioso quando Ele disciplina você: Ele é tão gentil com você! Se nós recebêssemos 
o que merecemos, não estaríamos aqui hoje. Deus nos dá o que precisamos e não o 
que merecemos. 
Como você disciplina? Leia o livro de James Dobson: “Ouse Disciplinar”.  
Três palavras que descrevem a disciplina na Bíblia, três características. Isto não é tudo 
o que há sobre o assunto, mas Deus diz que se você vai disciplinar os seus filhos: 

1. FAÇA ISSO CALMAMENTE  
Não para aliviar sua frustração.  
Quantas vezes eu tenho batido nos meus filhos não por que eles estavam sendo 
disciplinados, mas para aliviar a minha própria frustração. Deus diz: "Não faça isso! 
Não discipline com raiva”.  
“O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se.” (Provérbios 29:11) 
Você gosta de ser aborrecido? Aborrecer os filhos não funciona. Seus filhos não 
gostam de serem aborrecidos, assim como você. Não faça isso. Não confunda 
treinamento com aborrecimento. 

2. FAÇA ISSO RAPIDAMENTE.  
Não demore. Não use esta frase: "Espere até o seu pai chegar!" A criança entra numa 
máquina de tortura chamada RELÓGIO DO TEMPO. 
Há muitas coisas que a criança vai fazer em sua mente racionalizando durante aquele 
tempo. Faça rapidamente. Mas a disciplina deve ser compartilhada. Nenhuma pessoa 
na família tem que fazer o papel de carrasco o tempo todo. A disciplina deve ser 
dividida entre o marido e a esposa.  

3. FAÇA ISSO ESPORADICAMENTE  
Não todo o tempo. Você tem melhores resultados se você não faz isso todo o tempo. 
"Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem.” (Colossenses 3:21) 

Minhas irmãs! Se vocês têm crianças pequenas, ao invés de ficar dizendo duas mil 
vezes: 
"Não mexa aí, não mexa aí, não mexa aí," tudo o que você precisa fazer é tornar a sua 
casa à prova de crianças por alguns anos.  
Tire as coisas que quebram fácil e guarde-as por alguns anos. Elas não pertencem às 
casas com crianças pequenas.  
Você vai evitar muito pesar e não vai ficar correndo atrás delas o tempo todo. Muitas 
disciplinas podem ser evitadas se você simplesmente planeja antecipadamente.  
Se você tem crianças pequenas e vai fazer uma longa viagem de carro, é tolice não 
por brinquedos dentro do carro.  
Trinta minutos de viagem e eles vão começar a brigar entre si. Planeje antes, pois 
aqueles corpinhos têm um tempo de atenção muito limitado.  

NÃO DISCIPLINE AS CRIANÇAS POR SEREM CRIANÇAS: 
 VOCÊ AS DISCIPLINA POR CAUSA DE REBELIÃO. 

Se eu quero ser como meu Pai Celestial... 
IV. EU PRECISO EXPRESSAR AMOR PARA COM OS MEUS FILHOS -  
“Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem 
reanimado o coração dos santos.” (Filemon 1:7) 
A Bíblia é cheia de exemplos do amor de Deus por você e por mim e do amor do Pai 
por Seus filhos.  
Que grande amor o Pai nos outorgou!  
 



Cada um de vocês, se você é um pai, você ama aos seus filhos. Você expressa o seu 
amor para os seus filhos de uma maneira que você pensa que é apropriada.  
SEU FILHO NÃO ACREDITARÁ NO SEU AMOR ATÉ QUE VOCÊ DIGA E PROVE! 

• Veja quatro maneiras como os filhos compreendem o amor: 
 1. ATRAVÉS DE AFEIÇÃO  
É o toque. Contato físico, abraços, beijos, tapinha nas costas, carinho. Se você não 
cresceu numa família como essa, você pode aprender!  
Salmo 145:9 declara: "O Senhor é bom para todos; a sua compaixão alcança todas as 
suas criaturas."  
Deus é muito afetivo conosco. Estudos têm demonstrado que os pais são afeiçoados 
fisicamente para com seus filhos apenas 60% do que as mães o são. Pais, tenham 
coragem de abraçar e beijar seus filhos. Ame seus filhos e mostre afeição para com 
eles. Mostre que você se preocupa com eles. Venha para casa para abraçar e beijar.  
Um toque pode reenergizar uma pessoa, especialmente quando ela está nervosa. Em 
algum momento, hoje, dê um toque de amor em cada membro de sua família. 
 2. ATRAVÉS DE AFIRMAÇÃO  
A maneira como falamos: "O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os 
que estão prostrados.” (Salmo 145:14)  
Nós moldamos os nossos filhos através da maneira como falamos com eles todo o 
tempo. Não ridicularize seus filhos! Edifique-os, encoraje-os. 

      3. ATRAVÉS DE ATENÇÃO 
Esta é provavelmente a maneira número um em que as crianças sentem que são 
amadas.  
Quando foi a última vez que você sentou com os seus filhos "olho a olho", sem pressa 
e disse a eles: "Se eu tivesse que escolher e começar tudo de novo eu ainda escolheria 
você para ser o meu filho ou minha filha. Se eu tivesse a chance de escolher qualquer 
criança no mundo, eu ainda assim escolheria você." Ouça-os com os seus ouvidos.  
A Bíblia diz no Salmo 145:18a:   "O Senhor está perto de todos os que o invocam..."  
Temos tantos pais ausentes em nossos dias. Eles nunca estão por perto! 
Compre o livro: “As cinco linguagens do amor”, de Gary Chapman, e não caia no 
duelismo: Qualidade x Quantidade. Bom é os dois. Meus filhos querem os dois. 

4. QUANDO NECESSÁRIO CONFRONTE EM AMOR  

• CONCLUSÃO 
Ouça esta estatística: 
A Cornwell University fez um estudo e colocou pequenos microfones nas crianças e 
eles monitoraram estas crianças por algumas semanas. Eles descobriram que nos 
Estados Unidos, o pai em média gasta, diariamente, 37.7 segundos conversando 
com seus filhos.  
Comparem isto com o fato de que eles estão, provavelmente, assistindo de 2 a 4 
horas de televisão por dia.  
De onde é que vêm os valores que eles aprendem?  
Onde os seus filhos estão aprendendo sobre Deus?  
O elo perdido do que está acontecendo em tantas famílias, hoje, são simplesmente 
tempo gastos juntos. Este é o elemento perdido. Vivemos vidas separadas, indo em 
milhões de direções diferentes. 
Se eu quero ser como meu Pai Celestial, eu darei atenção, afeição, afirmação e 
expressarei isto de uma maneira que os filhos compreendam. 



“Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade.”  - 
(III João 1:4) 

SEUS FILHOS AMAM VOCÊ E SEMPRE É TEMPO DE RECOMEÇAR! 
 

TERÇA-FEIRA:  FAÇA DO SEU LAR O LUGAR SEGURO E DE ACEITAÇÃO 
 

“O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria.”  (Salmo 30:5b) 
“Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, 
porém, é o amor.”  (I Coríntios 13:13) 
Viver em família não é uma tarefa fácil. Formar uma família saudável, num mundo tão 
doente é missão QUASE impossível. Todavia, com Deus é possível construirmos um 
lar saudável.  
O que aconteceria se, hoje, o seu filho, seu esposo ou sua esposa lhe chamassem 
para uma conversa e abrissem totalmente o coração e falassem tudo que eles têm 
vivido, sofrido e experimentado de errado, qual seria sua reação? Haveria espaço para 
eles em sua vida? Em seu coração? 
Esta frase é uma bênção quando dita sem ódio no coração: 

PRECISAMOS CONVERSAR! 
Muitas casas, mesmo de crentes, não são seguras, porque os relacionamentos foram 
quebrados e não foram reatados. 
Quantas pontes detonadas você foi deixando ao longo de sua vida? É tempo de 
reparar pontes e construir novas, mas, sólidas! 
A base para estas novas pontes em sua vida pessoal e familiar são estas:  
Lembre-se destas três bases até o fim de sua vida PARA SUA FAMÍLIA: 

1. UMA FÉ BASEADA NA BÍBLIA, 
2.  UMA ESPERANÇA FIRMADA EM JESUS, 

3. UM AMOR BASEADO EM DEUS. 
Alicerce sua casa sob estas três pedras fundamentais e tudo vai dar certo. Creia que 
sua casa será um lugar seguro e de aceitação, que irá prevalecer contra os ventos 
fortes do tempo presente. 
- Deus estará com você!  
“O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? O SENHOR é o 
meu forte refúgio; de quem terei medo?” (Salmo 27:1) 
- Deus fortalecerá você! 
“Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o 
SENHOR será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha.”  
( Provérbios 3: 25, 26) 
 “O SENHOR está comigo, não temerei.”  (Salmo 118: 6a) 
Sua família é seu maior patrimônio. Se não investir nela, você investirá em quê? 
Agora, quando investir na família, eu não estou dizendo que você deva comprar ferro 
novo, panela de pressão nova, máquina nova de lavar roupa...  Isto não é investimento 
e não é presente de aniversário. Estes são objetos para servir a família, inclusive você, 
marido! 
Investir em vida, comunicação, amor e respeito. O lugar para suporte de boas e más 
notícias; lugar que enfrente acidentes de percursos. O lugar onde os feridos não sejam 
deixados para trás no momento mais difícil da vida deles. 
Você tem perdido filhos quando eles se casam ou tem ganhado genros e noras 

como novos filhos? 



Sua família tem soldados feridos e perdidos para trás? 

• Três bases para resolver conflitos em casa: 
1. ENFRENTE COM SINCERIDADE TODOS OS PROBLEMAS 

“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.” 
(II Timóteo 1:7) 
“Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o 
fortalecerei e o ajudarei; eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.” (Isaías 
41:10) 
Não se foge de problemas; problemas são encarados, submetidos a Deus em oração 
e são resolvidos. Fazer “vista grossa” não resolve problemas, muito pelo contrário. 

TODOS OS PROBLEMAS DA SUA CASA PODEM SER RESOLVIDOS! 
2. PEÇA SABEDORIA A DEUS: 

“A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por dez valentes.” 
(Eclesiastes 7:19) 

 
Você pode não saber o que fazer, mas Deus sabe!  
A forma, o tato e o jeito, de se resolver problemas, em especial os de relacionamento, 
é fundamental. 

3. SEJA UMA PESSOA VERDADEIRA: 
“Com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que 
seguiram o SENHOR com integridade de coração'.” (Números 32:12) 

 
Decidi encarar os problemas, com a sabedoria de Deus e estou vivendo uma vida de 
verdade dentro de minha casa. Entendi. Mas como vou construir este lugar especial, 
seguro, de aceitação que prevalecerá? 
Como fazermos isto?  
Antes, lembre-se: tenha estas duas verdades em mente: 

a. Vai levar tempo para estabelecer CONFIANÇA 
b. O cultivo da manutenção é CONTINUO 

Não desista, não recue este é o caminho: 
“O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria.” (Salmo 30:5b) 
 Como construir um lar seguro e de aceitação? 
I. PERDOE AQUELES QUE LHE FERIRAM DENTRO DE CASA 
A primeira coisa a se fazer é: eu perdoar aqueles que têm me ferido e a segunda é: 
consertar os danos que eu tenho causado ao ferir outros.  
Nós vamos lidar com aqueles que têm nos machucado e com aqueles que nós temos 
machucado. 
Por que é que eu devo dar este passo e como posso fazê-lo? 
Você é um filho ferido, é um pai ferido ou é um cônjuge ferido? Sua atitude hoje é a de 
PERDÃO! Sabe por quê? 

a. PORQUE DEUS JÁ ME PERDOOU 
"Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. 
Perdoem como o Senhor lhes perdoou" (Colossenses 3:13) 
Quando lembro o quanto Deus tem me perdoado, fica muito mais fácil perdoar aos 
outros. Você nunca terá que perdoar a alguém mais do que Deus já tem perdoado a 
você. Eu nunca terei que perdoar a uma pessoa mais do que Deus já tem me 
perdoado. Quando você tem dificuldades em perdoar aos outros, geralmente é porque 



você não se sente perdoado. As pessoas que se sentem perdoadas acham que é 
muito mais fácil perdoar aos outros.  

b. PORQUE RESSENTIMENTO É UM VENENO CONTRA MIM MESMO 
Guardar ressentimento no coração é como cometer um suicídio emocional. 
A mágoa é sem sentido, desnecessária e doentia.  
“O ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo.” (Jó 5:2) 
A amargura é ilógica e sem sentido. A amargura leva as pessoas a fazerem coisas 
estúpidas? 
Sim. É como atirar em si mesmo quando você tenta acertar em outra pessoa. O tiro 
ricocheteia em você. Não funciona. Você sempre machuca a si mesmo mais do que 
aos outros.  
“A você que se dilacera de ira” (Jó 18: 4a) Amargura é desnecessária. Por quê? Porque 
você sempre se machuca mais do que os outros. Quando você fica com raiva e quando 
você fica amargurado com alguém, você não fere aquela pessoa. Você está se 
consumindo, se moendo por dentro, fica triste e isso não incomoda nem um pouco a 
outra pessoa.  
Alguém na sua família pode ter ferido você 10, 20, 30 anos atrás e você ainda está 
amargurado por causa disso. O que aconteceu ainda está fazendo você se sentir 
miserável. A pessoa que fez já nem se lembra mais disso. A amargura não pode mudar 
o passado, não pode corrigir o problema, não pode mudar a pessoa, nem mesmo pode 
feri-la. Amargura só fere a você mesmo. Ela faz você se sentir miserável. Será que 
ela faz você se sentir melhor?  
Nunca conversei com alguém que tenha estado amargurado e que dissesse: "Estou 
me sentindo tão melhor ficando amargurado."  
Amargura apenas faz você ficar fora de si e infeliz.  

“As pessoas mais infelizes que eu conheço 
 são aquelas que estão carregando uma mágoa.” 

Amargura é sem sentido e desnecessária! 
FICAR IRADO É UM ERRO, MAS FICAR AMARGURADO É PECADO! 

"Um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem 
nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem 
nada ter desfrutado." (Jó 21: 23 – 25) 
Pesquisas têm mostrado que a emoção mais doentia que alguém pode ter é a 
amargura, pois ela é como um câncer que come você vivo. É um veneno e tem 
consequências físicas,  
Alguma vez você já disse: "Aquele sujeito é uma dor de cabeça." Ele pode ser uma 
dor de cabeça. Talvez ele seja a causa de sua dor de cabeça.  
Certa vez, um sujeito entrou pela porta de um consultório e disse ao médico: "Doutor, 
eu preciso de remédio para dor causada por colite (infecção no colo intestinal)." E o 
doutor perguntou: "Com quem você está colidindo agora?"    

“NÃO É O QUE VOCÊ COME QUE É IMPORTANTE,  
MAS O QUE ESTÁ COMENDO VOCÊ." 

Você precisa perdoar aqueles que feriram você para o seu próprio bem. 
c. PORQUE EU PRECISAREI DO PERDÃO DELES NO FUTURO 

Veja o que Jesus nos ensinou: 
“E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, 
para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados" (Marcos 11:25) 
A amargura bloqueia o sentimento do perdão de Deus em sua vida.  



A Bíblia diz que não podemos receber o que não estamos desejando dar. É perigoso 
fazer a oração do Pai Nosso: "Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os 
nossos devedores."   
Em outras palavras: "Senhor, perdoa-me como eu também perdoo as pessoas."  
Você realmente quer isto? Você precisa perdoar os outros porque Deus tem perdoado 
você, porque a amargura não funciona e porque você precisará de perdão no futuro.  
Você não deseja queimar a ponte que precisa atravessar. Perdão é uma estrada de 
mão dupla.  
Certa vez, um sujeito se aproximou de John Wesley e disse: "Nunca posso perdoar 
aquela pessoa. Nunca." John Wesley disse: "Nesse caso, espero que você nunca 
peque".  
Todos nós precisamos do que não estamos querendo dar. Não destrua a ponte que 
você vai precisar atravessar mais adiante. 
II.  FAÇA REPAROS COM AQUELE QUE JÁ FERIU EM SUA FAMÍLIA 

1. REVELE A SUA FERIDA 
Admita-a. Deixe que ela saia de você. Encare-a.  
Seja honesto. Você não pode superá-la até que você a admita e isso machuca muito.  
Não sei por que, mas não queremos admitir, às vezes, o fato de que as pessoas que 
nos amam nos ferem. Isso é porque temos uma compreensão errada de que você não 
pode amar alguém e ficar com raiva dessa pessoa ao mesmo tempo.  
A questão é que você pode. Você primeiro precisa revelar a sua ferida. Admita-a. 
Ponha-a numa folha de papel. Pessoas feridas ferem, talvez você feriu porque está 
ferido e não admite isto. 

• No C.R., aprendemos que você tem algumas opções quando se trata de ferida.  
a. Você pode REPRIMI-LA:  Fazer de conta que não existe, ignorá-la - tirar ela do seu 
caminho, o que nunca funciona.  
b. Você pode MINIMIZÁ-LA: Simplesmente, dizendo: "Ah, isso não é nada, isso não 
é importante. Eles fizeram o melhor que podiam." Não, eles não fizeram. Isso ainda 
machuca. Ou você pode confessá-la.  
c. Você pode ADMITIR: Tenho visto pessoas dizerem: "Eu realmente gostaria de 
fechar a porta do meu passado” - “Gostaria de encerrar isso de tal maneira que esta 
pessoa não me machuque nunca mais."  
Se um bicho mordeu você, precisamos saber qual foi para aplicar o remédio certo! 
Não deixe que seu passado continue ferindo você e amargando seu presente, dirigindo 
seus dias, fazendo-os negros.  
Até quando você vai adiar aquela conversa com seu filho? 

2. LIBERE SEUS OFENSORES 
Eu libero os meus ofensores. Eu os deixo ir. Liberte seus escravos, os que você 
mantém acorrentados ao seu passado de dor. Deixe-os ir, não traga ninguém escravo 
em seu coração. 
Como é que faço isso? Como é que você libera um ofensor?  
Você faz isso o perdoando.  
Esta é a única maneira de liberar alguém que o fere. Você não espera até que ele peça 
perdão. Você faz isso quer ele peça perdão ou não, pois você está fazendo isso para 
o seu próprio bem, não para o bem dele.  
Por quê? Porque Deus tem perdoado você. Você vai precisar de perdão no futuro e a 
amargura não funciona. Ela só faz você se sentir miserável. Então, você libera os seus 
ofensores e os perdoa para o seu próprio bem. 



Como é que você sabe que liberou o seu ofensor completamente? Quando você pode 
pensar neles e isso não o machuca mais. Você pode orar a Deus para que abençoe a 
vida deles. 
Até quando você vai guardar mágoas dos seus filhos?  

3. TROQUE SUA DOR PELA PAZ DE DEUS 
"Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados 
para viver em paz, como membros de um só corpo."  (Colossenses 3:15) 
Como?  
Isso é injusto. Se eu os perdoar, eles vão embora sem nenhuma punição. Não, eles 
não vão assim. Deixe que Deus faça justiça. Ele pode fazer um trabalho muito melhor 
do que você pode.  
A Bíblia diz que um dia Deus vai fazer um acerto de contas e Ele vai chamá-los para 
este acerto. Ele vai fazer uma auditoria nos livros e um dia Ele terá a última palavra de 
julgamento.  
Portanto, deixe que Deus tenha a última palavra sobre isto. Deixe que Ele cuide disso 
para você. Ele é o juiz. Ele é justo.  
Então você os libera e enquanto isso, você se concentra na paz de Deus ao invés de 
tentar revidar de uma forma pior. Deixe que a paz governe, dirija o seu coração. O fato 
é que relacionamentos podem partir seu coração em pedaços. Eles podem rasgá-lo, 
mas Deus pode colar estes pedaços ajuntando-os mais uma vez e pode cobri-los com 
a Sua paz, unindo cada pedaço que foi quebrado. 

Você precisa liberar aqueles que feriram você a fim de que Deus possa fazer 
algum reparo em seu coração. 

- POR QUÊ? 
Porque relacionamentos não resolvidos são as raízes do seu problema e eles 
impedem a sua casa de ser um lugar seguro. Você precisar fazer a segunda parte 
deste passo e fazer reparos às pessoas que você tem ferido também, da mesma 
maneira que você liberou as pessoas que feriram você.  
Hebreus 12.15 diz: "Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus; que nenhuma 
raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos.” 
Aja sempre com os outros da forma como você gostaria que agissem com você. Você 
gostaria de reparos? Os outros também! 
“Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles." (Lucas 
6:31)  
Então, você pára e pensa: "Se alguém fosse me telefonar e se desculpar comigo, como 
é que gostaria que isso fosse feito?" E você vai e faz exatamente daquela maneira.  
Há duas questões que você precisa levar em conta: 

• Existe hora certa: “Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa 
de agir para cada situação” (Eclesiastes 8:6a). Você não pode simplesmente 
jogar sobre a pessoa uma bomba. Você não pode fazer isso quando eles 
estiverem saindo com pressa pela porta, ou quando estão colocando as suas 
cabeças sobre o travesseiro... "A propósito, eu tenho algumas coisas que eu 
gostaria de tratar com você agora..." Você faz de acordo com o tempo delas, não 
quando é o melhor momento para você. Você faz quando for o melhor momento 
para elas. 

• Existe atitude certa: “Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo 
naquele que é a cabeça, Cristo” (Efésios 4:15). 



 Como é que você gostaria que alguém se desculpasse com você? Privadamente, com 
humildade, com sinceridade, para simplesmente dizer o que eles fizeram de errado, 
sem fazer qualquer justificativa, sem desculpas, sem ficar falando no que foi a sua 
parte no problema e somente assumindo a responsabilidade. Eles podem ter uma 
parte no problema, mas você está apenas tentando resolver o seu lado do problema 
com este passo. Você não tenta justificar suas ações. Você se concentra apenas na 
sua parte e não espera nada em troca por parte da pessoa com quem você está 
tentando fazer emendas. 
Faça restituições onde forem possíveis. Se você tomou algo emprestado e não 
devolveu, devolva-o. Se você tomou dinheiro emprestado de alguém, financeiramente, 
pague de volta.  
A Bíblia conta a história de um sujeito chamado Zaqueu, ele fez isto.  
"Façam todo o possível para viver em paz com todos."   (Romanos 12:18) 

• CONCLUSÃO 
Refocalize sua vida realizando a vontade de Deus, começando hoje em seus 
relacionamentos familiares.  
Como é que Ele faz isso?  “Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as 
mãos para ele; se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite 
em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se; será firme e 
destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas 
passadas” (Jó 11: 13 – 16) 

• Observe que há três passos para refocalizar a sua vida: 
1. Faça um propósito em seu coração de liberar e perdoar. 
2. Ore sinceramente a Deus e deixe de lado os seus pecados e sofrimentos. 

Peça a Cristo para entrar em sua vida. Diga: "Jesus Cristo, entre em minha vida." 
Busque a Deus. Você não pode fabricar perdão suficiente todas as vezes que 
você vai se ferir no mundo. Você simplesmente não tem que ter isto. Perdão 
humano se esgota. Você precisa se conectar e liberar as coisas ruins 
diariamente até que, finalmente, esteja liberto. Você busca a Deus e Ele dá a 
você o perdão que você pensava que não poderia oferecer. 

3. Apareça diante de Deus de cabeça erguida. Você não foge, não se esconde 
em uma casca. Você volta a viver e faz escolhas. Você diz: "Eu não sou mais 
uma vítima." E você começa a olhar para frente. 

Seja você, mas quebrantado e arrependido diante de Deus e da sua família.  
Não fuja mais. Tire as máscaras esta semana! 

A FÉ FIRMADA EM JESUS, A ESPERANÇA FOCADA EM JESUS, O AMOR DE 
DEUS DERRAMADO EM NOSSAS VIDAS.  

 
Creia, Jesus pode curar sua vida e sua casa! 

 

QUARTA-FEIRA: O PODER DE UMA FAMÍLIA CURADA 

Lucas 15:11-32  
“Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para 
que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso 
alguém caia do terraço.” (Deuteronômio 22:8) 
"Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente 
que construiu a sua casa (FAMÍLIA) sobre a rocha.” ( Mateus 7:24) 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/7/24,25+


Uma família poderosa não é uma família perfeita, mas, uma família saudável! 
 

• INTRODUÇÃO: 
Deus criou somente duas instituições na Terra, duas famílias, a família biológica e a 
família espiritual, que é a Igreja. E por isso, em nossos dias, elas são tão atacadas. 
No plano de Deus, a família é uma ordem da criação (Gênesis 1:26-31; 2:18-25). 
“Criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os 
criou. Deus os abençoou e Deus lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se! Encham 
e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre 
todos os animais que se movem pela terra.”  (Gênesis 1:27-28) 
“Então o Senhor Deus declarou: ‘Não é bom que o homem esteja só; farei para ele 
alguém que o auxilie e lhe corresponda.’” (Gênesis 2:18) 
“Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, 
tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia 
tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o 
homem: ‘Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada 
mulher, porque do homem foi tirada’. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e 
se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.”  (Gênesis 2:21-24) 
Está tudo aí:  
Gênero, sexualidade, casamento, família, os pais. Quando você ouvir o mundo 
confuso, vai para a Palavra na qual Deus estabeleceu tudo certo. 
Para os judeus, a família sempre foi o agente integrador de grupo, o estabilizador 
emocional e o corretivo psicológico. Eis a razão pela qual eles preservavam a família, 
preservar a família era preservar a pureza do seu povo, da sua nação. 
A família é o lugar privilegiado em que se inicia a educação e o exercício da 
fraternidade e da solidariedade em suas múltiplas formas. Aquilo que se aprende na 
experiência familiar permanece por toda a vida. Não existe outra oficina que se possa 
comparar à família, na modelagem do caráter do indivíduo. Além desta função, a 
família também serve como moderadora da ordem social. É por meio dela que todos 
são chamados para servir.  
A família também é o centro de promoção e o laboratório do desenvolvimento cultural, 
social e humano pela sua própria vocação. 
Observe que tudo começa a partir da família. No caso da família cristã, sua função é 
desenvolver as virtudes do homem em sua tríplice dimensão: cultural, espiritual e 
material. 
Deus criou a família com propósitos bem claros:  
- PROCRIAÇÃO, RECREAÇÃO, RECONCILIAÇÃO E CELEBRAÇÃO.  
Quando a família vive para cumprir os propósitos de Deus, ela se torna o lugar da 
manifestação da Sua glória.  
Isso nos ajuda a compreender o porquê a presença de Deus na família é 
imprescindível.  

"A grandeza de Deus, compensa a pequenez do homem, está é a razão pela qual 
Dele não se pode prescindir". 

O salmista escreveu: 
“Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção” (Salmo 
127: 1a) 
Se faltar tudo na casa, mas preservarem a presença de Deus, do nada Ele pode trazer 
tudo à existência. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1/27,28+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/2/18-24+


Se a família é um projeto de Deus e existe para a Sua glória, qual a resposta que 
daremos às pessoas que frequentemente perguntam: Por que famílias de pessoas 
boas fracassam? Por que bons casamentos terminam em divórcio? Como prevenir o 
adoecimento do relacionamento familiar? Quais são os sintomas que revelam que a 
família está doente? 
Na parábola do Filho Pródigo, que gosto de chamar de, Pai Amoroso, Jesus desenhou 
uma família que precisava de cura e restauração.  

Lucas 15:11-32 
APESAR DE SER UM PAI QUE TODO FILHO GOSTARIA DE TER, A SUA 

FAMÍLIA ESTAVA DOENTE. 

Todos na família precisam estar bem para que toda a família seja saudável. 
 
Vamos começar com uma boa pergunta: 

A. QUANDO A FAMÍLIA PRECISA DE CURA?  
- Vou lhe dar 4 respostas para esta boa pergunta! 
1. QUANDO COMEÇAMOS A DESEJAR A “MORTE” DO OUTRO:  

“Pai, quero a minha parte da herança.” (Lucas 15:12) 
Pedir a herança antes da morte do pai era o mesmo que desejar que ele morresse.  
Quantos maridos, esposas, filhos e pais vivem pensando e até dizendo:  
"Que bom seria se ele(a) morresse". Há pessoas que até oram: “Senhor prepara e leva 
meu cônjuge/ meu pai/ meu filho/ meu irmão, etc.”. 
Competições e rivalidades doentias.  
2. QUANDO O DESEJO DE DEIXAR É MAIOR DO QUE O DESEJO DE FICAR: 
“Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, 
ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava 
acontecendo.” (Lucas 15: 25, 26) 
Cuidado com a insatisfação; com o espírito de escassez!  
O que o filho pródigo tinha? 

· Ele tinha uma propriedade: v. 25; 
· Tinha uma casa para qual ele voltava no final do dia: v. 25; 
· Ele tinha acesso à cultura (Boa musica): v. 25; 
· Ele tinha empregados: v. 26; 
· Ele tinha amigos: v. 29; 
· Ele tinha novilhos: v. 30. 

Ele tinha proteção, conforto, amor, segurança, perdão, festa, mesa farta e carinho. 
Então, por que ele saiu? Por que ele foi embora? E por que tantos vão embora sem 
um motivo certo? 
A Bíblia, diz:  
“O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem 
é capaz de compreendê-lo?”  (Jeremias 17:9) 
Talvez você esteja colocando muito defeito na sua família, pensando que o problema 
está com eles, mas o real problema pode estar em seu coração. 
Quando Jesus disse: “Vigiai”, era para vigiar o coração, porque nada é tão perigoso 
como o nosso próprio coração.  
O filho pródigo foi traído pelo próprio coração. Sansão foi traído pelo seu coração. Davi 
foi traído pelo seu coração.  
Está escrito em Provérbios 4:23:  

“Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida”. 



3. QUANDO DENTRO DA FAMÍLIA A FESTA DO OUTRO INCOMODA:  
“O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar.” (Lucas 15: 28a) 
No coração do irmão mais velho, havia três fortalezas malignas que precisavam ser 
derrubadas na família. 
- Havia TRÊS fortalezas pecaminosas no coração daquele rapaz: 
A FORTALEZA DA INVEJA: 

1. A inveja não me deixa entrar na festa onde eu não sou o "centro das atenções". 
A inveja é o mal de muitos líderes que não aceitam o sucesso na vida do outro. 
Há pessoas que só valorizam a "festa" que ela promove ou que promovem para 
ela. 

2. A inveja nos leva a amar o irmão quando o mesmo está na "pior", mas passamos 
a odiá-lo quando ele está celebrando uma grande vitória. Há pessoas que são 
capazes de chorar com os que choram, mas não são capazes de se alegrar com 
os que se alegram. Você sabia que há aqueles que "amam" você quando está 
sofrendo e que o "odeiam" quando está feliz?  

3. A inveja pode nos levar a investir contra a festa do outro. 
4. A inveja sempre diz: "Se fosse eu seria muito melhor". 
5. A inveja deforma, ela pode fazer um "querubim ungido" se tornar "um anjo caído". 

Foi isso que aconteceu com Satanás. 
6. A inveja não deixa o invejoso participar da festa que Deus está patrocinando.  

"A inveja tortura as afeições, incomoda a mente, inflama o sangue, corrompe o 
coração, devasta o espírito; e assim se torna, ao mesmo tempo, torturadora e carrasco 
do homem". 

 
 

A FORTALEZA DA VINGANÇA: 
O grande problema do irmão mais velho da parábola era sua dificuldade para perdoar. 

1. Ele não concordou com o perdão do pai. Em sua opinião aquela era uma 
oportunidade para o pai se vingar e não para perdoar. 

2. Ele não estava disposto a perdoar. Para ele, aquele que afrontou o pai e saiu 
de casa, já não merecia ser considerado seu irmão, por isso ele disse: "aquele 
seu filho". 

3. Quem não perdoa sempre fica do lado de fora da festa. Faz da vida um 
funeral que nunca acaba.  
 

A FORTALEZA DA AMARGURA: 
“Quem não perdoa faz do coração um poço de amargura.” 

1. Pessoas amarguradas são "tóxicas". Elas sempre tentam estragar a festa no 
coração do outro. O filho mais velho ao lançar no rosto do pai os pecados do 
filho que voltou, tentou provocá-lo para estragar a festa. “Mas quando volta 
para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas 
o novilho gordo para ele!” (Lucas 15:30). 

2. Pessoas amarguradas passam a vida reclamando de um "cabrito", quando se 
tem um rebanho para usufruir. "Nunca me deste nem um cabrito" (Lucas 
15:29a). Os convidados estavam comendo churrasco e celebrando a vitória, 
mas o moço estava falando do "cabrito". A amargura é a raiz que dá origem a 
toda murmuração.  



3. Pessoas amarguradas são mal-humoradas. "Ele indignou-se (ficou zangado) e 
não queria entrar (na festa)". (Lucas 15:28 - Grifo do autor). 

4. Pessoas amarguradas não conseguem enxergar o que tem, por isso vivem 
como se não tivessem. "Tudo o que tenho é seu" (Lucas 15:31). 

4. QUANDO EM NOSSO CORAÇÃO DESVALORIZAMOS O QUE É VALOROSO 
PARA O PAI:  
“Que esbanjou os teus bens com as prostitutas” (Lucas 15:30b) 
“Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor.”  
(Apocalipse: 4) 

• O pai se torna descartável; 

• O lar perde sua importância; 

• O irmão se torna um obstáculo; 

• A comunhão à mesa se torna desnecessária. 
O filho pródigo vendeu barato tudo isso, o pai, o irmão, o lar etc.  
Eis a razão porque o divórcio é a renúncia do amor. Porque é a rejeição daquilo que 
um dia foi, apaixonadamente, desejado. É preciso sempre fazer um autoexame para 
conferir se o que tinha muito valor para si, ontem, continua tendo o mesmo sentido, o 
mesmo valor. 

B. QUANDO A CURA ACONTECE? 
1. QUANDO EXISTE CURA DA IDENTIDADE: 
Quando aquele que se perdeu se encontrou consigo mesmo caindo em si. (Lucas 
15:17). Toda mudança passa pelo reconhecimento, e o reconhecimento leva ao 
arrependimento. 
O filho mais velho esqueceu que era filho. Nada vai mudar, até que você saiba quem 
de fato é você! 
- RECONHECIMENTO: 
Reconheceu que foi estúpido, precipitado, ingrato, desonrou, entristeceu, machucou, 
marcou, etc. 
- ARREPENDIMENTO:  
Tristeza pelo pecado, confissão do pecado e abandono do pecado. 
2. QUANDO EXISTE CURA DA VERGONHA: 
Quando se tem a coragem de colocar para fora o que está envenenando a alma.  
O filho mais velho colocou para fora o que o estava matando dentro de casa.  
Na sua ignorância ele fez aquilo que pode desencadear um processo de cura.  Ele 
jogou para fora toda sua: 
- Inveja; 
- Vingança; 
- Amargura; 
- Descontentamento com o pai; 
- Toda sua insatisfação familiar reprimida.  
Será que nós, pais, sabemos como vai o coração de cada filho?  
Será que por detrás do silêncio dos nossos filhos não há uma alma em estado de 
angústia, amargura e dor? Essa conversa franca e honesta pode desencadear um 
processo de cura. Não adianta entrar na festa, manter a fachada e continuar morrendo 
por dentro. 
3. QUANDO EXISTE CURA DA PATERNIDADE: 
Quando alguém escolhe ser o "agente de transformação" da casa. 
- O pai não desistiu da família como um projeto de Deus. 



- O pai não desistiu do filho que se rebelou e foi embora (esperou, recebeu, perdoou, 
restituiu e celebrou). 
- O pai não desistiu do filho mais velho que estava cheio de amargura. Como o pai 
cura o filho infeliz? 
PRIMEIRO: Lembra ele de sua identidade: Chama-o de filho! (Lucas 15:31) 
SEGUNDO: Lembra ele da intimidade: “Você está sempre comigo”. (Lucas 15:31) 
TERCEIRO: Mostra para ele a sua herança: "Tudo o que tenho é seu". (Lucas 15:31) 
 
CONCLUSÃO: 
Não viva como escravo sendo filho. 
- O pai escolheu ser o canal da "graça" dentro daquela casa, e Instrumento de cura 
para sua família.  
- O pai sabia que o perdão era o caminho para curar sua família.  
Não existe outro caminho que leva a cura de uma família, a não ser o caminho do 
perdão. 

NÃO EXISTE FAMÍLIA CURADA SEM PATERNIDADE RESOLVIDA 
E IDENTIDADE RECUPERADA! 

DEUS É UM BOM PAI, O MODELO DA PATERNIDADE.  
JESUS UM BOM FILHO, O MODELO DA FILIAÇÃO 

 
 

QUINTA-FEIRA:O DESAFIO DE SER FAMÍLIA 

 

“Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda 
compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.” 

(Colossenses 3: 12)  
 

Deus, no princípio da humanidade, constituiu a família para servir como base para o 
desenvolvimento relacional de cada ser humano. Diante disto, podemos não ter aquilo 
que chamamos de "família dos sonhos", porém, é certo que temos "a família dos 
sonhos de Deus para nós". Deus nos convida, hoje, para avaliarmos nossa vida e 
como temos nos relacionado com nossa casa para que cresçamos, ainda mais, em 
todas as áreas de nossas vidas. 
Usaremos como pano de fundo a história da família de Jacó (Gênesis 37 até 48), com 
ênfase especial para a história de José e seus 11 irmãos. Abra o seu coração e deixe 
Deus falar contigo. Vamos aprender a valorizar nossa família, assim como Deus faz! 
Vamos olhar para nossa família como um presente de Deus. 
I. PRINCIPAIS DILEMAS FAMILIARES 
Muitos são os problemas e dificuldades que uma família pode encontrar na busca de 
seu desenvolvimento pleno, em especial no mundo pós-moderno que vivemos, 
conhecer estes dilemas é avançar muito na possível solução dos problemas 
apresentados. 
1. MENTIRAS. 
“Esta é a história da família de Jacó: Quando José tinha dezessete anos, pastoreava 
os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, 
mulheres de seu pai; e contava ao pai a má fama deles.” (Gênesis 37:2)  
Existe um trecho neste verso que me chama demais a atenção que é: "e contava ao 
pai a má fama deles." Uma vez José (aos olhos do mundo um X9, um delator) fala ao 



seu pai sobre o proceder de seus irmãos. Temos um evidente e claro sinal de que 
estes viviam uma vida de "jornada dupla": em casa "cordeiros", porém no trabalho 
"lobos". Não são poucos os casos de famílias que estão vivendo uma mentira terrível, 
escondidas por detrás de uma modesta e pequena "inverdade". Afinal, ninguém 
consegue "FALAR TUDO..." 

AS MÁSCARAS QUE VESTIMOS SÃO AS MESMAS QUE MUITO NOS 
ENVERGONHAM QUANDO CAEM! 

Você e sua casa estão realmente vivendo na verdade? Existe algo no oculto que 
precisa ser revelado o quanto antes? 
2. ACEITAÇÃO: 
“Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro 
filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente.” (Gênesis 37:4)  

A falta de aceitação no ambiente familiar tem se tornado uma tônica para o aumento 
da violência, seja ela de cunho físico, ou até mesmo emocional, esta atitude de rejeição 
tem destruído relacionamentos. Em um mundo com pessoas tão singulares, são 
necessárias altas doses de boa aceitação para prosseguirmos. 
Você aceita os outros com facilidade ou dificuldade? Já pediu ajuda para Deus 
para que Ele o desenvolva nesta questão? 
3. SUPERFICIALIDADE: 
“Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai 
nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito.” 
(Gênesis 37:8)  
José havia tido um sonho espiritual! Definitivamente, este não era um assunto para 
ser tratado de forma superficial. Após o sonho, a Bíblia relata que seus irmãos fizeram 
duas perguntas apenas: "Então você vai reinar sobre nós?" e "Quer dizer que você vai 
nos governar?". Por causa do coração fechado dos irmãos de José, o assunto foi 
finalizado com o ódio e muita superficialidade, poucas palavras e muito rancor. 

ONDE HOJE EXISTE SUPERFICILIDADE, AMANHÃ HAVERÁ FERIDAS! 

4. CIÚMES: 
“Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele.” (Gênesis 37.11a) 
Inevitavelmente, o ciúme cega! Quantas vezes, deixamos de ver o extraordinário bem 
perto de nós por causa do nosso foco doentio gerado por uma atitude ciumenta. 

Definição “Ciúme” (Dicionário Michaelis): “1 - Inquietação mental causada por 
suspeita ou receio de rivalidade no amor ou em outra aspiração. 2 - Vigilância ansiosa 
ou suspeitosa nascida dessa inquietação. 3 - Ressentimento invejoso contra um rival 
ou suposto rival mais eficiente ou mais bem-sucedido, ou contra o possessor de uma 
vantagem material ou intelectual cobiçada.” 
Definitivamente, o ciúme doentio não combina com o ser humano. Não fomos criados 
por um Deus tão bom e amoroso para termos sentimentos tão empobrecidos em sua 
essência! 
5. PUNIÇÃO: 

“É agora! Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal 
selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos.” (Gênesis 37:20) 
ONDE HÁ O HÁ FALTA DE PERDÃO SEMPRE HAVERÁ O GRITO DA PUNIÇÃO! 
Quantas pessoas estão paralisadas pela falta de perdão! A punição, penalidade, 
vingança e outros sentimentos têm sido a forte voz que tem ecoado em muitos 



relacionamentos. Onde deveria existir pontes construídas pela graça, vemos muros se 
erguendo por meio de uma rivalidade desnecessária. Quem recebeu do perdão de 
Deus não pode negar perdão ao próximo! 
COMO FRUTIFICAR E VIVER AO MÁXIMO EM SEU LAR? 
1- SEMEIE SEU MELHOR: 
“Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, 
devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem 
mantimentos para a viagem.” (Gênesis 42:25)  
José dá uma lição de amor e altruísmo! Não vivemos em uma família para competir e, 
sim, para amar. Ele não apenas dá o trigo para que eles se alimentassem como ainda 
devolveu a prata que haviam levado para a compra. Somente atitudes de amor podem 
transformar verdadeiramente o mundo ao nosso redor. 
O mais importante mesmo não é o que outros fizeram para você! Ao chegar no céu 
daremos conta daquilo que nós fizemos e se desenvolvemos o máximo potencial em 
Deus, ou não. Mude seu foco, antes de apontar ao próximo mire o céu. É de lá que 
virá a plenitude e abundância para amarmos sempre o nosso próximo. 
2. PACIENTEMENTE BUSQUE O BEM COMUM: 
“Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para 
salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês.” (Gênesis 45:5)  
Tudo é por um propósito maior! Não é mais uma questão de fazer a nossa vontade e, 
sim, de fazer aquilo que Deus tem para a nossa família. Quando um impõe a sua 
vontade, dois não podem viver em paz. 
Paciência se desenvolve com: 
a) Coragem:  
“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.” 
(II Timóteo 1:7)  
b) Perseverança: 
“A perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança.” 
(Romanos 5:4)  
c) Amor: 
“Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.”  
(Colossenses 3: 14) 

COISAS BOAS DA VIDA NÃO NASCEM PRONTAS, MAS SE DESENVOLVEM 
MUITO COM PACIÊNCIA! 

 
 
3. EXPRESSE SENTIMENTOS COM VERDADE: 
“Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus 
irmãos conseguiram conversar com ele.” (Gênesis 45:15)  

Não existe lugar melhor para sermos verdadeiramente quem somos! Mas, não 
podemos levar isso apenas para o prisma de exibir ou expressar aquilo que temos de 
mais "feio". Para vivermos em plenitude aquilo que é mais belo precisa ser expresso 
genuinamente em nossa família. 
Desenvolva como disciplina a entrega de sentimentos abundantes, como por exemplo: 
- Abrace muito, ainda que você deseje se afastar. 
- Sorria bastante, mesmo que no fundo haja motivo para se estressar. 
- Perdoe incondicionalmente, ainda que aparentemente você esteja certo. 
- Beije, mesmo que você não tenha recebido isso em sua infância. 



QUEM VIVE COM INTENSIDADE TAMBÉM DESFRUTARÁ DE INTIMIDADE! 
4. CRESÇA EM SUA ESPIRITUALIDADE: 
“E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó! Jacó! Eis-me aqui, 
respondeu ele.” (Gênesis 46:2)  
A forma como você enxerga sua família pode ter resultado direto em seu 
desenvolvimento e crescimento espiritual. Enquanto estava focado e apenas 
lamentando a perda de seu filho José, Jacó/Israel não teve uma experiência tão linda 
e profunda como a descrita nesse verso. Você tem orado e buscado experiências 
únicas com Deus por meio de sua família? 

Nem tudo se resolve somente com oração, mas nada sem oração! 
Assim como a água se faz fundamental para o nascimento de uma planta, regar sua 
casa de oração se faz essencial para que exista um crescimento pleno e saudável de 
sua família. Sempre encontramos tempo para aquilo que consideramos importante, 
então, partindo do princípio que seu lar é muito importante e especial invista nele o 
melhor de suas orações. 
Experimente batalhar no “Quarto de Guerra” e não na força do seu braço, desta forma, 
é certo que a vitória chegará! Cresça em sua espiritualidade, isso fará com que sua 
família se desenvolva também. 
QUANDO A ORAÇÃO SE TORNA O MEU TUDO O CÉU INVANDE O MEU TODO! 
5. FAÇA PARTE DA GRANDE FAMÍLIA DA FÉ: 
“Pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito.” 
(Hebreus 11:22)  
Bem resolvido com sua família biológica e profundamente esperançoso em relação ao 
futuro de sua família da fé (povo de Israel)! Nos tempos do Antigo Testamento, a 
aliança era com um povo, uma nação, ou seja, uma grande família. Porém, após o 
sacrifício de Jesus na cruz por meio de nossa fé, podemos ser, então, incluídos na 
família de Cristo e sermos chamados de filhos. 
“Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de 
se tornarem filhos de Deus.” 
(João 1:12)  
Diante disto, temos a oportunidade de recomeçar em todas as áreas de nossa vida. 
Talvez, ao ler esta mensagem você pode ter pensado: “mas a minha família é tão 
complicada!” ou talvez algo como: “ainda bem que tive uma ótima família, estou bem 
resolvido”. Independente daquilo que você ouve, sua audição pode ser aguçada e 
melhorada para que você ouça aquilo que o Pai deseja falar para você. Ele é a sua 
alegria, satisfação e força para continuar e prosseguir. 
Venha, experimente e faça parte desta grande família de Deus representada nesta 
terra pela Sua igreja. 

“A família espiritual completa o que nossa família biológica não conseguiu fazer!” 
“Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se 
aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos 
amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, eu e a minha família serviremos 
ao Senhor.” (Josué 24:15)  
“Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, 
mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: 
Aba, Pai.” (Romanos 8:15) 

 
 



SEXTA-FEIRA: O LEGADO DA FAMÍLIA 
 

"Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo 
a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra.” (Atos 3:25) 
Introdução: 
A Bíblia, nesse texto, afirma que somos filhos abençoados pela aliança que Deus fez 
com Abraão. Há uma bênção sobre todas as famílias da terra e estamos sob esta 
promessa! Vivemos dias difíceis de muitos ataques contra a família. O propósito, 
significado e legado dessa instituição divina tem sofrido mutações e deturpações 
durante os séculos e, em nossos dias, está pior. Separações, divórcios, abusos, 
ideologias e todo tipo de engano são consequências da ausência de conceitos 
verdadeiros, claros e objetivos acerca da família. A Bíblia diz: 

“Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? 
O Senhor está no seu santo templo; o Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos 

observam; seus olhos examinam os filhos dos homens.” (Salmos 11:3-4) 
Os fundamentos estão sendo destruídos e precisamos resgatá-los!  
Você sabia que a família foi criada por Deus no início de tudo? Até mesmo 

antes da entrada do pecado no mundo? No jardim do Éden a família foi estabelecida. 
“Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e 

mulher os criou. Deus os abençoou, e lhes disse: ‘Sejam férteis e multipliquem-se! 
Encham e subjuguem a terra!’”  (Gênesis 1:27-28) 

 
A FAMÍLIA É O PRIMEIRO E MAIS IMPORTANTE FUNDAMENTO DA 

SOCIEDADE 
Vamos resgatar então o valor e o legado da família.  
Definição de legado: Transmitir, deixar por herança. Aquilo que se deixa por 

testamento. O que as gerações passadas transmitem às atuais. 
Legado é uma instrução bíblica, uma ordem aos pais. 
“Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem 

sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e 
quando se levantarem.” (Deuteronômio 11:19) 

Quando as crianças passam tempo com seus pais elas aprendem e valorizam 
seus ensinamentos. 
Entenda o quanto a família é importante para a sua vida: 

1. A FAMÍLIA ESTABELECE A SUA IDENTIDADE – Mateus 1:1,16-17 
“Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão: e Jacó gerou 
José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo 
houve catorze gerações de Abraão a Davi, catorze de Davi até o exílio na Babilônia e 
catorze do exílio até o Cristo.” (Mateus 1: 1, 16,17) 

Quando Deus enviou o Seu Filho ao mundo, Jesus veio através de uma família! 
Deus ama tanto as famílias que Jesus veio assim! Como havia sido profetizado, Jesus 
veio da descendência de Abraão e de Davi. A genealogia é importante para Deus. 
Você tem uma origem! 
 
O legado da sua origem:  
 

VOCÊ TEM UMA RAÍZ, UMA ORIGEM.  
DEUS NÃO ERROU NA ESCOLHA DOS SEUS PAIS 



Entenda o quanto a família é importante para a sua vida: 
2. A FAMÍLIA PREPARA VOCÊ PARA A VIDA  

“Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe.” 
(Provérbios 1:8) 

Todos nós recebemos instruções, direções e correções na família. Isso é 
educação! Exemplos bons e ruins; de como fazer e não fazer. 
 
O legado da sua educação: 
 

DEUS LHE DEU UM AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 
Entenda o quanto a família é importante para a sua vida: 

3. A FAMÍLIA SUPRE SUAS NECESSIDADES ESSENCIAIS  
“Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe 
dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus 
filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe 
pedirem!”  (Mateus 7: 9 – 11) 
Todos os tipos de necessidades e cuidados essenciais à vida são supridos pela 
família: física, intelectual, emocional, relacional, alimentar, bens e consumo etc.  
 
O legado da sua provisão: 
 

DEUS LHE SUSTENTA ATRAVÉS DA FAMÍLIA 
Entenda o quanto a família é importante para a sua vida: 

4. A FAMÍLIA É UM LUGAR PARA A SUA PAZ E ALEGRIA 
“Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos! Você comerá do 
fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera 
em sua casa; seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa.” (Salmo 
128: 1 – 3) 
É na família que aprendemos e exercitamos muito das situações de alegria, paz e 
felicidade.  

Família é um lugar de gente que ri! 
 

O legado da sua felicidade: 
 

DEUS LHE DEU UMA FAMÍLIA PARA VOCÊ SER FELIZ NELA. SORRIA! 
Entenda o quanto a família é importante para a sua vida: 

5. A FAMÍLIA É O SEU REFÚGIO  
“Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus 
filhos.”(Provérbios 14:26) 

Quem teme a Deus sempre está seguro e a sua família se torna em um lugar de 
refúgio e segurança para os filhos e netos.  

Fortaleza! 
 
O legado da sua proteção: 
 

DEUS FAZ DA SUA FAMÍLIA UMA FORTALEZA SEGURA 
Entenda o quanto a família é importante para a sua vida: 

6. A FAMÍLIA REVELA O AMOR DE DEUS POR VOCÊ  



“Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão 
do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você!” 
(Efésios 2:19) 

Você recebeu amor através da sua mãe, pai e irmãos. Deus preparou esse 
ambiente para você. Sabe por quê? Porque Ele desejava se revelar a você através do 
amor e a família é primeiro ambiente dessa demonstração. Mesmo que alguém ou até 
mesmo sua mãe tenha lhe frustrado, Deus nunca o fez como registra nesse texto. Ele 
o ama! Nunca esqueceu de você! Você tem valor! 
“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o 
que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16) 
Deus o ama tanto que enviou Jesus para lhe dar a vida eterna. Você tem tanto valor 
que Jesus veio para morrer em seu lugar. Perceba o quanto Ele o ama e lhe valoriza! 

 
O legado do seu valor: 
 
DEUS LHE AMA TANTO QUE ENVIOU JESUS POR VOCÊ 
Entenda o quanto a família é importante para a sua vida: 

7. A FAMÍLIA ENSINA E ESTIMULA SUA FÉ  
“Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua 
mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você.” (II Timóteo 1: 5) 
Na família, sempre há alguém que nos ensina sobre a fé e que nos estimula a crer! 
 
O legado da sua fé: 
 
DEUS LHE DÁ FÉ PARA VIVER E CUMPRIR SUA MISSÃO NA TERRA 
Deus decidiu lhe dar duas famílias: a biológica e a espiritual!  

A Igreja é uma família para pertencer! Talvez sua família de sangue não lhe 
proporcionou todos esses legados, mas Deus lhe dá uma nova oportunidade hoje 
através da família da fé! Decida crer! Decida deixar um legado para a sua família e 
geração! 
“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos 
e membros da família de Deus.” (Efésios 2:19) 

 
Qual a pessoa mais importante que você gostaria de passar um tempo junto? Um 
jantar? Jesus está à porta do seu coração para jantar contigo. 
“Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e 
cearei com ele, e ele comigo.” (Apocalipse 3:20) 


