
 

FAMÍLIA, UM LUGAR PARA SORRIR 
Essa semana, vamos tomar atitudes práticas para fazer da nossa família um lugar 
para sorrir igual Deus planejou. Por isso, aperte o cinto! A aventura está começando. 

SEGUNDA-FEIRA — A MUDANÇA COMEÇA EM MIM - Romanos 12:1-2; Efésios 4:22-24; 2 Coríntios 3:18 

Se quisermos fazer a diferença, precisamos fazer diferente. Vamos entender como o Espírito Santo transforma nossas atitudes. 
1- De acordo com Romanos 12, de que forma somos transformados? 
2- Qual o objetivo da nossa transformação? Com quem queremos nos parecer? Com o que queremos que nossa família se 
pareça? 
3- Se você pudesse mudar uma atitude sua, o que seria? 
4- Ore para que Deus transforme seu coração e suas ações.  
TERÇA-FEIRA — SABEDORIA — Tiago 1:5-8; Provérbios 2:1-6                                               

Estamos prontos para mudar! Falta agora só saber como fazer isso na prática. Mas não se preocupe, eu conheço a quem pedir. 
1- Nas suas palavras, o que é sabedoria? 
2- Como a Bíblia diz que conseguimos sabedoria? 
3- Das pessoas que você conhece, quem você considera sábio? 
3- Que problema você está enfrentando hoje na sua família? O que você pode fazer sobre esse problema? 
4- Peça ao Espírito Santo sabedoria sobre isso. Confie nele, e ele vai te transformar. 
5- Para concluir nosso tempo sozinho com Deus, vamos fazer algo diferente. Você vai inventar um brasão para sua família. 
Coloque seu sobrenome em forma de acróstico, completando cada letra com uma característica que Deus deseja para sua família, 
orando enquanto você faz. Use a criatividade! 
QUARTA-FEIRA — OBEDIÊNCIA — Efésios 6:1-2; Romanos 12:16-18                                   

Preparado para aplicar sua sabedoria na prática? Isso é para corajosos! Pode arregaçar as mangas, vamos colocar a mão na massa. 
1- De acordo com a Efésios 6, por quê você deve obedecer a seus pais? 
2- Das atitudes listadas em Romanos 12, qual você mais precisa desenvolver? 
3- Por que você acha que às vezes pode ser tão difícil obedecer aos pais? Como Jesus nos ajuda a vencer essa dificuldade? 
4- O que você pode fazer hoje para deixar sua família sorrindo?  
5- Hora do desafio! Pergunte aos seus pais uma atitude que eles não gostam, e outra que eles gostam muito. Então, decida 
obedecer, custe o que custar. 

QUINTA-FEIRA — ORAÇÃO — Efésios 6:18; Filipenses 4:6-7; Jeremias 29:11-13                

Às vezes, nos sentimos impotentes, e a oração é a única atitude prática que podemos tomar. Mas a realidade é, que sempre 
devemos orar, suplicando e agradecendo a Deus por nossa família. 
1- Hoje vamos escrever uma oração. Seja sincero, faça de coração. Comece reconhecendo que Deus cuida da sua família. 
2- Agora conte para ele o que te deixa chateado, seus medos e suas dúvidas. 
3- Peça para que ele te ajude a mudar, igual diz na Palavra dele. 
4- Declare sua confiança em Jesus. E Por fim, agradeça a Deus por lutar por você e sua família. 

SEXTA-FEIRA — PERDÃO — Mateus 18:21-35; Efésios 4:31-5:2; Atos 16:34 

Quanta coisa vivemos essa semana. Fecharemos enxergando e vivendo plenamente o perdão de Deus em Cristo Jesus. Vamos 
celebrar a graça. 
1- Que motivo a Bíblia nos dá para perdoarmos nossa família? 
2- Você já pediu perdão para Deus de todos os seus erros? E você tem vivido como se Deus tivesse te perdoado? 
3- Pense agora na sua família. São todos falhos e amados como você. Quem você precisa perdoar?  
4- Para quem você precisa pedir perdão? 
5- Qual o resultado do perdão de Deus na família do carcereiro? 
6- É assim que o Espírito Santo transforma a família em um lugar para sorrir. Mas não somos só nós que sorrimos, Deus é o 
principal que queremos agradar! Baseado em tudo que vimos essa semana, como você pode fazer Deus sorrir na sua família? 
7- Tome as atitudes que precisar, reconheça que sua família está nas mãos de Deus, e se alegre na graça que temos em Jesus! 

Parabéns pela dedicação ao Reino, junior. Nos vemos domingo, nossa jornada continua! 

PARA MEMORIZAR: Romanos 12:02 

PARA MEMORIZAR: Tiago 1:05 

PARA MEMORIZAR: Efésios 4:32 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


