
 

FAMÍLIA, LUGAR SEGURO E DE ACEITAÇÃO SEMANA 05 

Olá querido junior!!!! Vamos juntos meditar na palavra de Deus!!! 

SEGUNDA-FEIRA — Família: lugar de amor – 1 Coríntios 13:4-7 – 1 Coríntios 13:13 

1 – Em 1 Coríntios 13:13 Deus nos fala sobre 3 dons. Qual deles é o maior? 

2- Deus nos ensinou que o amor é o maior dom porque é a própria essência de Deus, Ele é amor. Nós temos que procurar amar as 

pessoas, assim estaremos nos identificando com nosso criador. O que você tem feito para demonstrar amor por seus familiares e 

pelas pessoas com as quais você convive? 

3- Você tem sido um agente de transformação na sua casa? Ou seja, você tem sido um exemplo no amor?  

4- Escreva uma situação em que você agiu com amor e mudou o clima ou ambiente de sua casa. 

TERÇA-FEIRA — Restabelecendo a conexão com seus pais – EFÉSIOS 6:2-3 – ISAÍAS 41:10 

O primeiro passo para você se sentir seguro e aceito é reestabelecer a conexão com seus pais. Você pode contar tudo o que 
acontecer com você para seus pais porque eles te amam. 
1- Como anda seu relacionamento com seus pais?  Você tem confiado neles? 
2- Você tem demonstrado amor para eles, ou, só exige que eles te amem e te deem tudo o que você quer? 
3- Existe algo dentro do seu coração que está te entristecendo e perdendo a conexão com seus pais? 
4 – Não fique sozinho, não ache que isso é normal. Abra seu coração e fale tudo o que tem atrapalhado seu relacionamento com 
seus pais. Escreva em seu caderno o que você quer conversar com seus pais e separe um momento para fazer isso. 
 

QUARTA-FEIRA — Restabelecendo a conexão com seus pais – 1 João 4:18 – 1 JOÃO 3:2 

Jesus quer que você confie nos seus pais. Sua família existe pra te ajudar.  

1 - Muitas vezes temos medo de contar tudo o que está acontecendo. O que o versículo de hoje nos ensina sobre isso? 

2- Pense se existe alguma coisa que está acontecendo com você que precisa ser falada para seus pais. Decida ser sincero. 
3- Sua família te ama, mas muitas vezes esquecemos disso ou acreditamos em mentiras que vem a nossa mente dizendo que 
ninguém nos ama. Leia o texto de 1 João 3:2 e escreva o que Deus diz? Então, antes mesmo dos seus pais o amarem Deus te 
ama. Então, peça a Deus coragem e sabedoria para reestabelecer a conexão com sua família caso ela esteja perdida. 
 

QUINTA-FEIRA — Não julgue sua família – Lucas 6:37 – Mateus 7:1-02 

Muitas vezes queremos ser aceitos, mas não conseguimos aceitar as pessoas como elas são. Todos temos falhas, todos temos 

pontos a melhorar. 

1- O que a Bíblia nos ensina sobre o julgamento?  

2- Uma forma de julgar os pais é reprovar as atitudes, ou decisões que eles tomam.  Por exemplo, você pode pensar que seu pai 

está sendo mal com você, ou que ele não te entende.... não se trata disso, muitas vezes nós é que não entendemos nossos pais e 

acabamos julgando a sua atitude como ruim. Você tem julgado seus pais?  

3- Preste atenção em todas as suas atitudes e pensamentos, veja se você está julgando seus pais ou irmãos, mesmo que em 

pensamento. Cuide para não ter um coração julgador. Avalie-se.  

4- Peça pra Deus te mostrar se você tem sido um julgador dos seus familiares. Se você tem reprovado as atitudes deles. Faça 

uma oração sobre isso. 

SEXTA-FEIRA Exercite a gratidão — 1 Tessalonicenses 5:18 – 1 Coríntios 10:10 

A aceitação também envolve gratidão. Muitas pessoas não aceitam as circunstâncias da sua vida, ou como é a sua família. 

1- O que a Bíblia nos ensina sobre gratidão?  

2- A gratidão é um estilo de ver as coisas. Você tem sido grato? 

3 - A gratidão e a reclamação estão muito ligadas, uma pessoa que não é grata geralmente reclama bastante. Não é legal ficar 

perto de alguém reclamão. Será que você é um reclamão?  O que você faz quando alguma coisa que foi planejada em sua 

família não dá certo? Qual tem sido sua atitude? 

4- A gratidão é um estilo de vida. Se você sente que precisa ser mais grato se esforce para praticar Escreva em seu caderno 

todos os motivos que você sem lembrar pelos quais você pode agradecer. Olhe a sua volta, olhe pra sua família e seja grato a 

Deus por tudo que você recebeu de Deus. 

PARA MEMORIZAR: 1 CORIÍNTIOS 13:13 

PARA MEMORIZAR: ISAÍAS 41:10 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

PARA MEMORIZAR: 1 JOÃO 4:18 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


