
 Uma Família Para Pertencer 

FAMÍLIA, HERANÇA REAL 

SEGUNDA-FEIRA: UMA FAMÍLIA PARA PERTENCER 

 

A igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. 

 

...oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, 

juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e 

a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para 

que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. 

Efésios 3:17-19 

 

A Igreja não é periférica ao plano de Deus. A Igreja é o plano de Deus!  

 

Deus criou somente duas instituições na Terra: a família biológica e a família 

espiritual, que é a Igreja. Mesmo sendo intensamente combatidas pelo Maligno e pela 

sociedade hedonista, elas se mantêm vivas em seu propósito divino sobre a Terra. 

 

Não se trata somente de ser parte integrante de uma comunidade da fé, que busca 

viver e compartilhar dos princípios bíblicos, mas que genuinamente se importa com 

você - que te aceita, te ama, cuida, te ajuda a buscar em Deus a restauração e a cura 

para suas emoções e circunstâncias e sobretudo te capacita e empodera para ser 

um agente de transformação e cura na vida de muitos.  

Família, sim, esta é a nossa identidade.  Temos irmãos mais velhos e mais novos, 

alguns estão bem pertinho outros em cidades mais distantes, temos uma visão e uma 

missão, temos valores, princípios e fundamentos, temos tarefas a cumprir, temos 

comemorações e momentos de alegria, mas também passamos por dores e 

momentos nos quais nos unimos e nos abraçamos para superar perdas e lutos. Como 

em toda família biológica também falhamos, nos arrependemos e nos perdoamos, 

pois o vínculo do amor de Cristo é que nos une e nos faz superar as diferenças. 

 

Vejamos a seguir três importantes verdades da nossa igreja-família: 

 

1. É PROIBIDA A ENTRADA DE PESSOAS PERFEITAS: 

“Jesus lhes disse: ‘Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os 

doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores.’” Marcos 2:17  

Esta verdade nos faz sempre lembrar que absolutamente todos carecemos da graça 

e misericórdia de Deus e estamos num constante processo de crescimento e 

amadurecimento. Uma vez que o Espírito Santo é pleno em nós, nosso objetivo é a 

cada dia aprimorar nossa habilidade de ouvir e obedecer a Sua voz e através da 

nossa vida e testemunho, encorajar nossos irmãos a também se empenharem para 

desfrutar e viver do melhor de Deus. 
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2. SOMOS UMA IGREJA EM MUITOS LUGARES 

 “Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e 

unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na 

medida em que cada parte realiza a sua função.” Efésios 4:15b,16  

O fato de estarmos geograficamente em diferentes lugares não faz de nós diferentes 

famílias. Jesus é o perfeito elo que nos une e a visão e missão que Ele nos confiou é 

a mesma. Primamos por multiplicar a identidade, cultura e jeito de ser e viver igreja 

conforme temos recebido de Deus em todas as localidades, de forma que 

independentemente de onde estivermos, estaremos sonhando, vivendo e 

conquistando os mesmos alvos e desfrutando da mesma sorte de bençãos. 

 

3. A IGREJA NÃO É O PONTO DE CHEGADA, MAS SIM, O PONTO DE PARTIDA 

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai 

e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. 

E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” Mateus 28:19,20 

O nosso campus não é o nosso mundo, mas o mundo é o nosso campo de missão e 

serviço! É maravilhoso recebermos e desfrutarmos de tudo o que a nossa igreja nos 

oferece, mas ainda melhor é repartirmos pelo mundo afora. Todos os dias temos 

grandes oportunidades de trazermos um pedacinho do Céu para a Terra. No 

mercado, na padaria, no posto de gasolina, no ponto de ônibus, na feira, pelas ruas 

do nosso bairro, no ambiente de trabalho, na farmácia, em nosso GA, enfim, há uma 

imensidão de vidas sedentas pelo que apenas a presença de Deus é capaz de saciar. 

Sejamos extraordinários fazedores de discípulos de Jesus! 

 

“Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo.” 1 Coríntios 11:1 

 

Uma família saudável é uma família onde os mais velhos promovem os mais novos 

e os mais novos honram os mais velhos. Que como o apóstolo Paulo, estejamos 

altamente comprometidos em sermos imitadores de Cristo, pois naturalmente nossas 

atitudes e decisões se encarregarão de dar bom testemunho da nossa família 

espiritual e sobretudo do nosso Rei e seu reino eterno e certamente assim 

contribuiremos para a sua edificação e expansão. 

 

O QUE SIGNIFICA PERTENCER A UMA FAMÍLIA ESPIRITUAL?  

 

QUANDO VOCÊ PERTENCE A UMA FAMÍLIA ESPIRITUAL, VOCÊ...  

Texto base: Efésios 2 

 

1. INFLUENCIA OUTROS POR MEIO DA SUA HISTÓRIA DE 

TRANSFORMAÇÃO.  

Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados [...], Todavia, Deus, que 

é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida 
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juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões — pela 

graça vocês são salvos.     Efésios 2:1, 4, 5 

 

2. APROPRIA-SE DA SUA REALIDADE ESPIRITUAL, EM CRISTO JESUS.  

 

Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais 

em Cristo Jesus.   Efésios 2:6 

 

Você não nasceu para mendigar. Você nasceu para recolher, para ter acesso a um 

suprimento inesgotável porque o seu Pai Celestial é o dono de tudo. 

 

O “leãozinho” das trevas anda em derredor, mas o Leão da tribo de Judá anda em 

nosso redor e seu rugido é inconfundível. O que você carrega do Céu é muito mais 

poderoso que você imagina! 

 

3. EXPERIMENTA OS CUIDADOS DIÁRIOS DE DEUS, INDEPENDENTE DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS.  

 

...para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, 

demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2:7 

 

Nossa terra prometida não tem necessariamente um território físico. É uma realidade 

espiritual. Não é um terreno ou imóvel, mas sim um estado de mente e coração.  

 

Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas 

coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, 

pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio 

mal". Mateus 6:33, 34 

 

4. SERVE, COMO ESTILO DE VIDA, REPARTINDO SUAS HABILIDADES, 

DONS E EXPERIÊNCIAS. 

 

Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas 

obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. 

Efésios 2:10  

 

Sucesso é conhecer seu propósito na vida, crescer para atingir seu potencial máximo 

e plantar sementes que beneficiem os outros.  

Quando enchemos nossa imaginação com memórias distorcidas e medos 

infundados, envenenamos nosso potencial. 
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5. CONTRIBUI PARA A UNIDADE E SAÚDE DO CORPO DE CRISTO.  

Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados 

mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e 

destruiu a barreira, o muro de inimizade...Efésios 2:13, 14 

 

Deus ressalta e age na unidade. O diabo defende a divisão. 

 

Honra é se relacionar com os outros de acordo com seu destino e não com sua 

história. 

 

6. RESOLVE, DEFINITIVAMENTE, O PROBLEMA DA ORFANDADE 

ESPIRITUAL.   

 

...pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só 

Espírito. Efésios 2:18 

 

Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em 

Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Gálatas 3:26, 27 

 

Se o problema da humanidade fosse paternidade o Pai teria vindo! O problema é 

filiação, por isso o Filho de Deus veio. A grande lição do cristianismo é aprender ser 

filho. Aliás, quem nunca aprendeu ser filho nunca será um pai efetivamente.  

 

7. RECEBE O ACOLHIMENTO, PARA SER CUIDADO E CONDUZIDO, PARA 

SEU DESTINO PLANEJADO POR DEUS.  

 

Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos  

santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19 

 

A Igreja é imprescindível para o crescimento e para o cuidado mútuo do Corpo, 

porque, realmente, juntos somos melhores. Quando uma ovelha deseja ficar sozinha 

e abandona a comunhão do Corpo, esta é uma fuga que certamente oculta algum 

tipo de problema, crise relacional ou pessoal. A Igreja corresponde ao ajuntamento 

da família de Deus, uma vez que todos nós somos Igreja, mas nunca seremos 

sozinhos.  

 

8. APROFUNDA SUAS RAÍZES TRILHANDO O CAMINHO DA MATURIDADE 

ESPIRITUAL. 

 

...edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo 

como pedra angular.   Efésios 2:20 
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Temos que nos libertar da visão extrativista. Não podemos nos relacionar com a 

Igreja sem raízes, esperando a ocasião para mudar de Igreja. Ninguém conseguirá 

algo significativo, em nenhum nível de relacionamento, sem investir tempo, sem foco, 

investimento, interação, doação, perdão e oração. Precisamos uns dos outros. O que 

nos une não são nossos gostos filosóficos, políticos, intelectuais e pessoais. 

Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, nada do que existe teria 

sido feito. João 1.3 

Cristo é o que nos une! 

 

Podemos ter unidade, sem termos unanimidade. Seja você o apoio, não o julgador. 

Acrescente valor às pessoas. Honre seu líder de GA, de ministério. Honre com 

conduta, com palavras, com presentes... Deus se manifesta na honra. Honre quem 

te serve.  

 

A Igreja não é terra-céu e sim céu-terra. Respeitar o fluxo do Céu faz da Igreja um 

lugar de despertamento espiritual, transformações radicais e destinos extraordinários. 

A especialidade da Igreja é o sobrenatural! 

 

9. EXPERIMENTA NOVOS NÍVEIS DA MANIFESTAÇÃO DO ESPÍRITO 

SANTO.  

 

...no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no 

Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem 

morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2:21,22 

 

Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher 

pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e 

louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por 

todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Efésios 5:18-21 

 

10. TEM UMA VIDA COMPLETAMENTE CENTRALIZADA EM CRISTO. 

 

Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus ...Efésios 3:1 

Cada vez que morremos para algo em resposta ao amor a Jesus, isso é seguido 

por uma nova transmissão da vida da ressurreição Dele em nós. 

 

Escrevo-lhe estas coisas embora espere ir vê-lo em breve; mas, se eu demorar, 

saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do 

Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 

1 Timóteo 3:14,14 
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Diga: Eu quero querer, querer a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida!  

 

Render-se a Cristo é uma decisão arriscada, porém quem faz, genuinamente, não se 

arrepende e colhe frutos intermináveis. Com certeza, render-se é um dos verbos mais 

poderosos na vida cristã. Chegou a sua hora de render-se a Cristo e, genuinamente, 

pertencer a uma família espiritual e viver todo seu destino traçado por Deus.  

 

Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração 

que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê 

para justiça, e com a boca se confessa para salvação. Como diz a Escritura: "Todo 

o que nele confia jamais será envergonhado". Romanos 10:9-11 

 

PARA REFLEXÃO: O que você tem feito para que a identidade da nossa igreja seja 

fortalecida e expandida?  

PARA ORAÇÃO: Ore para que nada nem ninguém nunca venha a tirar do seu 

coração a convicção de que você é um(a) filho(a) amado(a) de Deus e faz parte de 

uma igreja-família que te ama e te valoriza.  

PARA APLICAÇÃO: Considere ainda neste ano alcançar uma vida para Jesus e 

consolidá-la na nossa igreja-família. 

Multidões sem pastor (Jesus), sem família espiritual, estão nas ruas. Encontre os 

filhos do Pai. 

 

TERÇA-FEIRA: CRESCENDO EM UMA IGREJA-FAMÍLIA 
 

“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos 
santos e membros da família de Deus.” - Efésios 2:19 

 
“Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada 

membro está ligado a todos os outros.” - Romanos 12:5 
Todos nós que vivemos na família biológica e na família espiritual temos em comum: 
 
- Alegrias e tristezas; 
- Ganhos e perdas; 
- Ensinar e aprender; 
- Receber e dar; 
- Amar e ser amado; 
- Perdoar e ser perdoado; 
- Chegar e partir; 
- Erros e acertos; 
- Humanidade e fé. 
 
Não exija da família da fé o que nem a família biológica pode te dar: 
 
- Perfeição; 
- Aprovação compulsória; 
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- Perdão sem disciplina; 
- Liberdade sem limites. 
A maturidade não vem como fruto de uma decisão, mas como resultado de uma 
jornada. 
 

A VIDA NA IGREJA-FAMÍLIA NOS AJUDA: 
 

1. A DESENVOLVER E MANTER UM RELACIONAMENTO COM DEUS:  
Mateus 22:37-38 

 
“Respondeu Jesus: ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a 
sua alma e de todo o seu entendimento.’ Este é o primeiro e maior mandamento.” 
 
Amar a Deus, este é nosso foco como igreja, isto é adoração! 
Amar de Coração (paixão/garra), 
Amar de Alma (Espírito), 
Amar de Entendimento (físico, intelecto),  
 
Se individualmente alguém se esquecer disto, como família precisamos lembrar! 
 

“Proclamem a grandeza do SENHOR comigo; juntos exaltemos o seu nome.” 
Salmos 34:3 

Isto é: ADORAÇÃO - ENGRANDECER 
 

2. A ENFRENTAR OS PROBLEMAS DA VIDA EM COMUNIDADE:  

1 Tessalonicenses 5:10-11 

 “Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados quer dormindo, vivamos 
unidos a ele. Por isso, exortem- se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato 
vocês estão fazendo.” 
 
“Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, 
amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes.” – 1 Pedro 3:8 
 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 
 
Temos 62 mutualidades de “uns aos outros” para praticar este propósito.  
Você precisa da vida em comunidade mais do que pode imaginar. 
 
Está escrito: 
“Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas 
encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o 
Dia.” – Hebreus 10:25 
Ninguém cresce no casamento ou na igreja sem renúncia, perdão e submissão. 
Tudo o que você aplica dentro da família biológica para permanecer unido, você 
precisará aplicar em uma dimensão mais ampla dentro da igreja, não se iluda.  

Isto é: COMUNHÃO - ENTURMAR 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/10/25+
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3. A FORTALECER A MINHA FÉ NA PALAVRA DE DEUS:  
Hebreus 6:1 

Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a 
maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que 
conduzem à morte, da fé em Deus. 
 
Nunca cresceremos em maturidade se ficarmos pensando coisas pequenas. Vamos 
crescer juntos como igreja! Estenda a mão, ajude seu irmão e crescer na fé. 
Ovelhas permanecem juntas. Assim possuímos mais resistência e força. Sozinha a 
ovelha vira uma presa mais fácil. 
 
Veja o que Deus reservou para nós: Veja a profecia bíblica:   
“A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria 
de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais.” – 
Efésios 3:10 

 
Se você ficar pensando em coisas pequenas, você nunca vai conhecer os “poderes 
e autoridades” que Deus tem para nossa igreja. 
 
Se as igrejas são pequenas, não é porque Deus é pequeno, é porque o povo pensa 
e busca o pequeno! 

Isto é: DISCIPULADO - ENSINAR 
 

4. DESCOBRIR E SERVIR NO MINISTÉRIO QUE DEUS ME CHAMOU: Efésios 
4:12-13 

Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo 
seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do 
Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de 
Cristo. 
 
“Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.” – 1 Coríntios 12:5 

 
“Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro 
desse corpo.” – 1 Coríntios 12:27 

Isto é: SERVIÇO - ENGRENAR 
 

5. CUMPRIR MINHA MISSÃO PARA MUDAR O MUNDO: Atos 20:24 
CADA PESSOA TEM UM MINISTÉRIO NA IGREJA E UMA MISSÃO NO MUNDO. 

 
 “Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de 
quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como 

pregarão, se não forem enviados?” – Romanos 10:14-15 
Isto é: MISSÕES - EVANGELIZAR 

E tudo isto vai transcorrer por meio de processos e estações, vai levar tempo! 
A pior tragédia para vida, não é a morte, mas sim, uma vida sem propósitos! 

 
“Vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo.” 

Colossenses 3:15 
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IGREJA É ONDE A VIDA COMUNITÁRIA ACONTECE 
 

A igreja é o único lugar na sociedade, onde ouvimos não o que necessariamente 
queremos, mas o que precisamos. E vamos viver isto juntos, de forma profética, 
pastoral e apostólica. Trazendo do Céu, o mover e os valores. Cuidando, tratando, 
empoderando os filhos e os enviando para cumprir sua missão no mundo! 

 
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 

Deus, aos que creem no seu nome” – João 1:1 
 

Você deseja fazer parte desta família da fé? 
Não nascemos espiritualmente nela, escolhemos fazer parte desta família de fé 
mediante a fé em Jesus, na Sua Palavra e do arrependimento dos nossos pecados.  

 
“Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas 

casas” – Atos 2:46 
 

Vamos estar juntos, unidos com garra e muita oração! 
Somente somos uma igreja porque fazemos parte de um movimento coletivo de 
discípulos de Jesus. Quando nos reunimos nos templos, temos oportunidades 
singulares de adoração a Deus, meditação em sua Palavra e um delicioso tempo de 
nos encontrarmos com toda a família. Nossas celebrações são contextualizadas, 
inspiradoras e vibrantes. Para suportar nossos grandes ajuntamentos, contamos com 
dezenas de ministérios, onde neles estão presentes centenas de voluntários 
especialistas em cada tarefa ou serviço, os quais contribuem com seus dons e 
talentos. 

 

“Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e 

sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo.” 

 Atos 2:46b,47a 

 

Também reconhecemos a importância dos encontros em grupos menores, os quais 

chamamos de GRUPO DE AMIGOS - G.A. Eles representam o coração da nossa 

igreja e é a partir delas que todos os membros da nossa família recebem o cuidado, 

o crescimento, a capacitação e o comissionamento. Cada membro da família 

colaborando para o sucesso do todo, os irmãos mais velhos apoiando os mais novos, 

e estes por sua vez se desenvolvendo para que também possam oferecer este 

cuidado sobre os próximos que se achegarão. 

 

“E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para 

evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos 

para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.”  

Efésios 4:11-12 

 

Todos são inspirados e encorajados a empenhar-se em descobrir seus dons e buscar 

seu aperfeiçoamento para que possam edificar o corpo de Cristo. Um apóstolo gerará 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/1/12+
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outro apóstolo, enquanto profetas gerarão profetas, evangelistas outros evangelistas, 

pastores outros pastores e mestres gerarão outros mestres. Precisamos de 

absolutamente todos para que sejamos uma igreja plena em nossa missão. 

 

É muito precioso ver como cada pedacinho dos ensinamentos que Jesus nos deixou 

se complementam para um único objetivo: promover a salvação da humanidade. Não 

se contente apenas em pertencer a uma igreja-família, mas seja um colaborador ativo 

na edificação do Reino de Deus. Envolva-se, aprofunde-se, transforme-se e 

multiplique-se. Se você ainda não demonstrou publicamente sua fé em Jesus Cristo 

através do batismo, consolide esta decisão. 

Se você ainda não se tornou um membro, rompa com esta indecisão. Se você já é 

um membro, sirva em ministérios, faça o SENIB para adquirir maior entendimento 

sobre Deus e seus propósitos. 

PARA REFLEXÃO: Qual decisão posso tomar hoje para contribuir com a expansão 

do Reino de Deus e da minha igreja local?  

PARA ORAÇÃO: Ore para que Deus lhe dê discernimento e confirmação acerca da 

sua vocação e chamado. 

PARA APLICAÇÃO: Se você ainda não serve em nenhum ministério, comece a 

servir. E se você já serve, convide mais um para se juntar ao seu ministério. 

 

QUARTA-FEIRA: IGREJA-FAMÍLIA 

NOSSA ESPIRITUALIDADE- NOSSOS PROPÓSITOS- NOSSOS DONS DE 

GOVERNO. 

 

NOSSA ESPIRITUALIDADE: 

Não podemos nos dar ao luxo de ter um pensamento na nossa mente que não esteja 

na mente de Deus. 

Precisamos buscar a mente de Cristo! Nossa espiritualidade tem a capacidade de 

atrair novas pessoas para viverem o que estamos vivendo Nele. Por outro lado, a 

religiosidade aprisiona e se manifesta trazendo doenças graves ao corpo de Cristo. 

Somos uma igreja família que busca uma espiritualidade sadia e leve de acordo com 

os princípios bíblicos para reinarmos em vida. Temos o privilégio de ter comunhão 

com Ele e de exercer uma espiritualidade contagiante. A partir do momento que você 

decidir viver uma espiritualidade sadia; saiba que ela vai: 

 

1. TRAZER TRANSFORMAÇÃO E TESTEMUNHO: 

Nosso maior empreendimento são vidas transformadas! Paulo saiu da condição de 

maior perseguidor da Igreja, para o maior missionário de toda a história do 

cristianismo! Toda verdade liberada em amor com um coração íntegro diante de 

Deus, o resultado é esse: vidas transformadas! Deus tem um compromisso com a 

palavra liberada por ele. Assim como Ele alcançou e transformou Paulo, Ele pode 
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fazer isso em você! Não devemos ser inocentes ao ponto de acharmos que tem a ver 

conosco. Tudo começa e termina Nele. 

 “Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la 

até o dia de Cristo Jesus.” Filipenses 1:6  

 

Através de uma espiritualidade sadia, exerça o ministério tendo como foco o modelo 

do Céu. Deixe Deus continuar o bom trabalho que Ele começou! A igreja é o portal 

por onde o governo do Céu chega na Terra! 

 

2. ATRAIR OS DOENTES  

“Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar 

deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. 

Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou 

os seus doentes.” Mateus 14:13, 14  

 

A realidade é a seguinte: pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas CURAM! Uma 

espiritualidade sadia dá destino às pessoas e tornam pessoas comuns em 

extraordinários discípulos de Jesus. A graça redentora de Cristo em sua vida vai atrair 

doentes para que sejam curados! A atmosfera de amor e graça desmonta a 

religiosidade e o legalismo! Uma espiritualidade sadia atrai, enquanto que a 

religiosidade repele. 

 

3. CONFRONTAR A RELIGIOSIDADE:  

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da 

sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável 

e perfeita vontade de Deus.” Romanos 12:2 “ 

“Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se 

deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.” Gálatas 5:1 

 

A chave para desenvolver uma mentalidade próspera é buscar a mente de Cristo. A 

miséria espiritual precisa nos deixar escandalizados. Onde a religiosidade 

permanece, os efeitos mais evidentes são: orfandade, murmuração, deslealdade, 

avareza e julgamento. 

Em nossos ajuntamentos; seja na igreja ou no G.A, nossos ambientes precisam estar 

regados da presença libertadora de uma espiritualidade sadia! Vivemos em uma 

igreja-família onde as pessoas são reais, sentem-se amadas e seguras. Elas são 

liberadas para viver o seu pleno potencial. 

 

Trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de 

Deus. Viva uma espiritualidade sadia! Deixe um legado de vida e liberdade para as 

próximas gerações. 
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PARA REFLEXÃO: Como você pode exercer uma espiritualidade sadia em sua 

família igreja? 

PARA ORAÇÃO: Ore para que Deus te ajude a ter uma espiritualidade contagiante. 

PARA APLICAÇÃO: Dedique um tempo para pensar e refletir sobre a religiosidade. 

Se houver algo em sua vida que ainda o aprisiona, entregue a Jesus. 

 

NOSSOS PROPÓSITOS: 

Os propósitos diminuem a frustração à medida em que alinham expectativas e 

concentram esforços naquilo que Deus propõe... Por causa desse foco, temos 

também mais eficácia e eficiência nas ações. 

Deus tinha algo em mente quando nos criou. Não fomos projetados para o fracasso, 

pecado ou para a morte eterna. Fomos criados para a vida abundante, para conhecê-

Lo e fazê-Lo conhecido, cumprindo nosso papel na terra. Jesus descreveu cada um 

dos propósitos fundamentais para a vida cristã e para a vida da Igreja no livro de 

Mateus que diz: 

 

“Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o 

seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante 

a ele: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo... Portanto, vão e façam discípulos de 

todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 

ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei...’” Mateus 22.37-40 e 28.19-

20 

 

O “Ide” de Jesus não é uma orientação para fazermos mais do que podemos ou um 

fator paralisador quando não nos sentimos capazes, o convite de Jesus é para que 

encontremos equilíbrio ao realizar o propósito de Deus, nem mais e nem menos, e 

isso tira de nós o peso de responsabilidades que não precisamos carregar, mas 

também reafirma que cada ação da nossa vida, cada escolha precisa servir aos 

propósitos de Deus, precisa estar comprometida com o Grande mandamento e a 

Grande Comissão de ser como Jesus na adoração a Deus, no serviço ao Reino, na 

comunhão e na missão de conduzir o próximo. 

 

Vejamos a seguir 3 fatores importantes para o cumprimento dos nossos propósitos:  

 

1. ENTENDER E ACEITAR O PROPÓSITO DE DEUS PARA NÓS: 

Moisés, porém, respondeu a Deus: 

"’Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito?’" Deus 

afirmou: ‘Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia: quando 

você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte.’" Êxodo 3.11-

12  
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Deus tinha um plano especial pra Moisés, libertar o povo cativo no Egito, no entanto, 

Moisés não sabia disso até ser chamado diante da Sarça ardente. Foi neste momento 

que entendeu o propósito de Deus para a sua vida e mesmo relutante por achar que 

não sabia falar ele se colocou diante do faraó para anunciar a vontade de Deus. É 

preciso entender que o propósito da vida é estar em Deus e seguir a Deus, por isso, 

somente Nele descobrimos nossa origem, identidade, significado, propósito e 

destino. Mas além de conhecer é preciso aceitar os caminhos e os desígnios de Deus 

para nós. 

 

2. TER A ATITUDE CERTA  

“Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem 

os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus 

interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a 

mesma de Cristo Jesus.” Filipenses 2.3-5  

 

Atitude e dinamismo são fatores importantes no cumprimento do propósito. E te 

levarão aos lugares certos, portanto tome sábias decisões concentrando seus 

esforços naquilo que Deus propôs para você viver, com foco em suas ações. Equilibre 

suas responsabilidades e crie parâmetros mensuráveis. Alguns propósitos exigem 

renúncia, Tiago e João, deixaram o barco, as redes e o próprio pai, para seguirem o 

Mestre.  

 

3. COMPREENDER O TEMPO DE DEUS  

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do 

céu.” Eclesiastes 3.1 

 

Tempo sem propósito é inútil, enquanto o propósito sem tempo torna-o impossível. 

Servimos aos propósitos de Deus e são seus direcionamentos que promovem a 

realização do Seu propósito. A vida de Jesus, por exemplo, tem um foco especial em 

seu nascimento e depois aos 30 anos, na realização de seu primeiro grande milagre 

ao transformar água em vinho. Acredite o tempo para suas realizações precisam estar 

conectados ao tempo determinado por Deus. Não tente colher frutos fora de época, 

ou realizar ações que não são pertinentes para esse momento em sua vida. 

 

Cumpra seu propósito de vida com força, vitalidade e equilíbrio, definindo as 

estratégias corretas e mantendo a visão aberta ao novo. Cuide de sua espiritualidade, 

sua fé te fará ver o que seus olhos jamais poderiam ver. 

 

PARA REFLEXÃO: Você tem total conhecimento do propósito de Deus para sua 

vida? Todas as suas realizações estão dentro desse propósito?  

PARA ORAÇÃO: Ore para que Deus te livre do egoísmo e materialismo, para que 

Ele te dê sabedoria e alinhe seu coração com os propósitos Dele.  
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PARA APLICAÇÃO: Aproveite seu tempo, com atitudes corretas e abundantes na 

produção do que agrada a Deus. 

 

NOSSOS DONS DE GOVERNO: 

 

Tudo o que Deus nos pediu é impossível de fazer sem Ele. O Espírito Santo nos 

capacita a realizar a missão de dar continuidade às obras que Jesus Cristo realizou 

e de fazer com que a vontade do Pai seja feita na Terra como no Céu. Isso mesmo! 

Somos o canal do Céu na Terra. Em todos os lugares que estivermos, devem se 

parecer com o Céu. Deus nos escolheu para exercermos com humildade e 

dependência o Seu governo sobre a Terra de maneira apostólica, profética e pastoral. 

Vamos atrair o Céu, expandir a influência do Reino sobre a Terra e promover a 

transformação de pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Nossos 

GA’s são ambientes proféticos que te conectam a uma realidade sobrenatural e a 

cada encontro somos encorajados a buscar no mover do Espírito Santo a nossa 

identidade, destino, dons e propósito. Através dos dons de governo cada um de nós 

é levado a reconhecer a sua identidade e seu chamado dentro do corpo de Cristo. 

Então, a partir disso, a nossa família por meio da cultura da honra, verá sinais, 

maravilhas e milagres. 

 

“E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, 

e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do 

ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado” Efésios 4:11-12 

 

O apóstolo Paulo fala sobre os dons de governo em Efésios 4. 

 Veja como nós compreendemos em nossa família esses dons: 

-Inovador (aptidão apostólica): foco na mobilização, estratégia e construção; 

-Ativador (aptidão profética): foco na sensibilidade ao mundo espiritual, 

discernimento e revelação em palavras e atos; 

-Apascentador (aptidão pastoral): foco em catalisar e cultivar a comunidade, ajuda e 

apoio;  

-Instrutor (aptidão do mestre): foco em comunicar e transmitir verdades para treinar 

e transformar; 

-Engajador (aptidão do evangelho): foco em declarar o evangelho com estratégias 

eficazes de comunicação e amparo. 

 

Toda igreja precisa ter esses dons presentes em seu governo. 

 

 Para promover o avanço da nossa família espiritual… 

 

 1. APROFUNDE A SUA CONEXÃO COM A IGREJA.  
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“Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.” 

Efésios 4:3  

 

Os nossos dons são revelados através dos nossos relacionamentos na igreja. Sem 

uma conexão profunda e sem raízes não seremos capazes de nos conectar ao nosso 

destino profético. Cada um de nós guarda uma parte da revelação de Deus, mas é 

através do nosso relacionamento que cada parte começa a fazer sentido e ampliamos 

o que Deus deseja para nós e para a sua igreja. 

 

Relacionamentos preciosos e verdadeiros exigem coragem, persistência e esforço. 

Paz não é ausência de conflitos, mas a presença da justiça. O perdão é a chave para 

relacionamentos poderosos. Na nossa família você não encontrará pessoas perfeitas, 

situações ideais e uma realidade sem dificuldades. Mas, certamente você encontrará 

em Deus a oportunidade de crescer em todo tempo, com qualquer pessoa e em 

qualquer situação Deus não age no ideal, mas no real! A nossa espiritualidade é 

medida pela qualidade dos nossos relacionamentos! 

 

 2. BUSQUE VIVER A IDENTIDADE QUE DEUS TE DEU 

 "E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo." 

Efésios 4:7 

Na medida em que exercemos relacionamentos poderosos, nós somos encorajados 

a viver de acordo com a identidade que Deus nos revela através da sua Igreja. Deus 

não pode abençoar quem a gente pensa que é, apenas quem verdadeiramente 

somos. Jesus reparte os dons de governo não de acordo com o que desejamos, mas 

de acordo com o que Ele preparou para nós antes mesmo de nascermos. Precisamos 

então nos apropriar da revelação de quem verdadeiramente somos em Cristo Jesus 

e promover o avanço do Seu Reino sobre a face da Terra. Você sabe quem você é? 

Quando descobrimos quem somos, o poder de Deus é revelado através de nós. Deus 

não quer que você se transforme em outra pessoa, apenas que você exerça a 

identidade que Ele te deu vivendo os Seus propósitos em sua vida. Creia nisso: nós 

somos perfeitos em Cristo Jesus! 

 

3. VIVA EM SANTIDADE  

“Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho 

homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de 

pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça 

e em santidade provenientes da verdade.” Efésios 4:22-24 

 

O avanço da nossa família espiritual não depende da nossa capacidade, mas da 

nossa rendição. Pessoas orgulhosas e aprisionadas em pecados retêm a 

manifestação do poder de Deus. Sem santidade não podemos liberar o poder de 

Deus através das nossas vidas. Jesus Cristo mudou a nossa identidade, mas somos 
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nós que temos que mudar a nossa atitude. Santidade é harmonizar a identidade 

perfeita que Cristo te entregou com a sua atitude no dia a dia. Precisamos retirar a 

roupa do pecado e colocarmos as vestes da adoração! 

“Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que 

receberam.” Efésios 4:1 

 

A palavra prisioneiro utilizada por Paulo significa entrelaçado. Nós devemos estar 

entrelaçados com Deus até o ponto de fundirmos quem somos com quem Ele é. Essa 

é a forma digna de vivermos o chamado que Ele nos confiou. 

 

PARA REFLEXÃO: Você tem uma consciência clara sobre o propósito de Deus para 

a sua vida e sua necessidade de vivenciar relacionamentos profundos e verdadeiros 

em nossa família espiritual?  

PARA ORAÇÃO: Pergunte ao Espírito Santo se há algo em seu coração que precisa 

receber um toque Dele para que a cura e a santidade cheguem em sua vida.  

PARA APLICAÇÃO: Decida hoje viver a identidade que Deus te deu e buscar com 

expectativa os dons que Ele já preparou para você!  

Aprofunde os seus relacionamentos e ouça com atenção o que as pessoas têm visto 

em sua vida que revelam os dons de Deus. 

 

QUINTA-FEIRA: IGREJA-FAMILIA 

NOSSOS DONS MOTIVACIONAIS 

 

NOSSOS DONS MOTIVACIONAIS: 

“Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros 

não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos 

muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros.” Romanos 

12:4-5 

 

ORIENTE SUA MOTIVAÇÃO 

Algo formidável acontece em nossa igreja-família, a diversidade. Cada um de nós 

tem particularidades que nos definem: físico, altura, estrutura, cor dos olhos, cabelos, 

etc. Muito mais do que aspectos físicos está o nosso “jeitão”, nossa personalidade, a 

maneira como vamos interagir com as pessoas. Nós já estudamos sobre os Dons de 

Governo que possuem o intuito de... “preparar os santos para a obra do ministério, 

para que o corpo de Cristo seja edificado” Efésios 4:12 

 

Em Romanos 12 é descrito uma linda família de dons que se diferenciam dos demais 

devido ao seu contexto e enfoque. Eles oferecem uma orientação para nossa 

motivação. Os dons motivacionais não se concentram tanto no que você faz, mas em 

como você faz, como nos relacionamos com as outras pessoas. É muito lindo 

observar no versículo bíblico tema deste estudo que, embora cada parte do corpo 
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funcione de maneira diferente, todas as partes são fundamentais para que o corpo 

esteja completo. Neste estudo vamos conversar e aprender como SERVIR EM 

NOSSA POTÊNCIA MÁXIMA... 

1. PROCURE SE POSICIONAR DIANTE DE DEUS  

“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em 

sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês.” Romanos 

12:1 

 

Para se posicionar é necessário apresentar-se a Deus para o Seu uso, é preciso uma 

proatividade nossa nesta parceria com Deus. Devemos assumir que a rendição e a 

entrega completa se transformam em um ato de adoração. Que entregas você já fez 

para se posicionar diante de Deus? Valeu a pena? 

 

2. RENOVE SUA MENTE DIANTE DE DEUS 

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da 

sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável 

e perfeita vontade de Deus.” Romanos 12:2 

 

Sacrifício vivo leva a uma renovação da mente, é entender que nossos pensamentos 

precisam ser levados a Deus. 

 

 “...levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo.” 2 Coríntios 

10:5 

 

Fazendo assim, os traços de religiosidade são removidos, a paternidade fica 

resolvida, mas não é derrotado. Começamos a fazer naturalmente as coisas que 

agradam a Deus, nossas motivações são orientadas e vamos provar qual é a boa 

agradável e perfeita vontade de Deus. Que traço de religiosidade já foi removido de 

sua vida? Você compreende que Deus é um bom Pai sempre? 

 

3. SIRVA AS PESSOAS DA MANEIRA COMO DEUS LHE FEZ  

“Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o 

dom de PROFETIZAR, use-o na proporção da sua FÉ. Se o seu dom é SERVIR, 

sirva; se é ENSINAR, ensine; se é DAR ÂNIMO, que assim faça; se é CONTRIBUIR, 

que contribua generosamente; se é EXERCER LIDERANÇA, que a exerça com zelo; 

se é MOSTRAR MISERICÓRDIA, que o faça com alegria.” Romanos 12:6-8 

 

Viver plenamente os dons que o Espírito concede a nós, afeta a extensão e 

profundidade do nosso impacto espiritual. 

 

Os 7 dons motivacionais são:  
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1) O Perceptivo (profetizar), motivado a trazer a percepção do Reino de forma 

profética;  

2) O Servo (servir), motivado a cooperar e ajudar pessoas para realizações de 

ações;  

3) O Professor (ensinar), motivado a instruir;  

4) O Encorajador (encorajar), motivado a trazer à tona o melhor das pessoas;  

5) O Doador (contribuir), motivado a dar de si e dos seus recursos para pessoas e 

causas; 6) O Líder (liderar); motivado a empreender e gerar resultados 

desafiadores;  

7) O Consolador (demonstrar misericórdia), motivado pela misericórdia, amparando 

os que sofrem. 

Sua orientação motivacional está arraigada em sua personalidade e coopera para 

entender qual o "caminho" por meio do qual você interage com as pessoas. Qual 

destes dons te chama mais atenção? 

 

“Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais 

do que a si próprios.” Romanos 12:10 

 

Os dons motivacionais descrevem o estilo do nosso exercício ministerial, a forma 

como ministramos aos outros, a partir da multiforme graça de Deus. Consagre sua 

vida ao Senhor e busque entendimento do seu dom, abra o caminho na busca de 

como servir em sua potência máxima. 

 

PARA REFLEXÃO: Somos diferentes, mas vivemos numa mesma família. Temos 

diferentes personalidades, mas estamos conectados ao mesmo corpo. Temos 

diferentes vontades, mas o Espírito Santo une a todos.  

PARA ORAÇÃO: Ore com sinceridade e peça ao Senhor um discernimento de como 

agir melhor, e para que desperte uma vontade de servir aos outros e a igreja! Peça a 

Deus que te faça conhecer os dons que Ele te deu. 

 

SEXTA-FEIRA – A HONRA DE PERTENCER A UMA FAMÍLIA 

“Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, 
mas os rebeldes vivem em terra árida.” Salmos 68.6 

 
Seja bem-vindo à sua casa! 

Este é um ambiente familiar. Igreja não é somente uma instituição, um prédio, um 
ambiente de espiritualidade, onde falamos da pessoa de Jesus. A igreja é a casa de 
uma família.  

O texto acima diz exatamente o que queremos tratar neste dia com vocês, Deus faz 
com que o solitário viva em família e não somente frequente o ambiente da família 
aos domingos! Foi Ele quem nos convidou e pagou o preço para que isso 
acontecesse. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/68/6
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Você já foi chamado para ir em algum lugar, mas não tinha dinheiro (condições) de ir 
ao mesmo? Mas um amigo, aquele mais chegado, disse: vamos, eu pago para você? 

JESUS fez isso! Nós não tínhamos condições de habitar nesta família, de sermos 
perdoados dos nossos pecados, de sermos incluídos neste ambiente de graça e favor 
de Deus, mas esse amigo mais chegado disse: Vamos, eu pago POR você! 

O seu amigo pagou para você, Jesus pagou por você! 

Ainda assim, alguns decidiram viver fora deste ambiente, vivendo sua própria vida, 
tomando suas próprias decisões, sem se importar como o que Deus pensa a respeito 
disso. E temos ainda os que decidiram viver dentro do ambiente, porém de uma forma 
diferente do todo, não pertencendo ao que se vivia naquela família.  

Entre os doze discípulos havia dois muito diferentes: João e Judas. 

• JOÃO – reclinava a cabeça no peito de Jesus (João 13.23-25) 

João escolheu ouvir pelo que o coração de Jesus batia. 

• JUDAS – preferiu sair da mesa para trair Jesus (João 13.26-30) 

Judas preferiu sair da mesa ao invés de cumprir seu destino e viver o fruto das 
palavras de Jesus. 

Judas traiu Jesus com um beijo: 

São dois tipos de relacionamento bem diferentes, mas de pessoas que estão no 
mesmo ambiente. Tanto João, quanto Judas estavam ouvindo as mesmas coisas, 
sendo cuidados pelo mesmo Jesus, sentados na mesma mesa, mas o coração de 
um era totalmente diferente do outro. Aí está um dos maiores (se não o maior) 
problema de uma família, A FALTA DE UNIDADE. 

É fácil entender o plano do diabo: 

TUDO O QUE DEUS QUER PROSPERAR, O DIABO QUER DESTRUIR. 

Deus quer prosperar a família, Deus quer prosperar a igreja, por isso no meio disso 
teremos sim que militar contra o Espírito de Judas. 

É na igreja que vamos aprender a viver em… 

- UNIDADE 

Não será produtivo viver como um braço mecânico, não conectado ao corpo. 
Conecte-se! 

- SANTIDADE 

Preciso ter a percepção de que a minha falta de santidade prejudica o todo, porque 
estamos todos interligados. O seu pecado entristece e machuca pessoas. Lembra-se 
de Acã? 

- ACEITAÇÃO 
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Esse ambiente é um ambiente de aceitação. Não existe uma lista de pré-requisitos lá 
fora te proibindo de entrar por causa disso ou daquilo. 

Assim se começa a construir uma família! Assim começa um projeto para que ela dê 
certo, é isso que Deus deseja e tem de plano para nós, um plano que dará certo.  

Então vamos falar da família igreja! 

A honra de pertencer a uma família confere a você… 

1. NOME: Lucas1.31 

“Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus.” 
 

Todos nós quando nascemos recebemos um nome. Não é diferente no reino de 
Deus, porque nos foi dado um nome. 

“Cristão” é uma expressão que nos identifica com Cristo, nos faz participantes do 
Reino de Deus. 

Espiritualmente falando você precisa definir de qual família você faz parte.  

A honra de pertencer a uma família confere a você… 

2. IDENTIDADE 

“O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a 
cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, 

Filho de Deus.” Lucas 1.35 

O nome do bebê seria Jesus, mas seria chamado de Santo e Filho de Deus. 

A forma como você é chamado define sua identidade. 

Alguns aqui foram chamados de burros, incapazes, imprestáveis… por isso você 
carrega isso contigo, pensando ser essa sua identidade! NÃO!  

Nos céus o seu nome é SANTO, FILHO DE DEUS! E se é filho de Deus, você tem 
uma herança celestial e não terrena. Não deve viver baseado no que a terra diz a seu 
respeito, mas sim o céu!  

O diabo nos dá apelidos, só Deus nos dá identidade! 

Talvez as pessoas nunca irão mudar a forma com que elas te chamam, mas a sua 
maturidade vai aceitar o que o céu diz ao seu respeito e isso vai mudar a realidade 
da sua vida. 

A honra de pertencer a uma família confere a você… 

3. ACEITAÇÃO: Lucas 3.22 

“Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado; em ti me agrado.” 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/1/35
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/3/22
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Neste ambiente você é aceito como você é, mas a maturidade vai te levar a novos 
níveis com Deus. Se você tem algo a ser tratado, a aceitação significa que nós vamos 
te ajudar nisso, mas queremos te levar ao entendimento de que permanecer com 
algumas práticas nesta nova vida vai te prejudicar. 

Você só conseguirá avançar para o seu futuro quando abandonar o seu 
passado. 

Aceitação não significa que não vamos alinhar você ao seu propósito, pelo contrário, 
é a aceitação e o amor que temos pelas pessoas que nos levam a confrontar, alinhar, 
ajustar e falar o que precisa ser dito.  

Quando não se ama, se despreza. Por isso desprezar as pessoas não é nosso 
papel, mas sim amar! 

A honra de pertencer a uma família, confere a você… 

4. VALORIZAÇÃO: Lucas 4.18-19 

“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas 
aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da 
vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor.” 

Jesus recebeu um nome, uma identidade para fluir em seu chamado! 

Você tem um valor! Você recebeu dons da parte de Deus para fluir neles dentro do 
Reino, da igreja. 

Talvez você cresceu sem conhecer quais valores você tinha. Se isso aconteceu com 
você, é para que aqui você seja empoderado para cumprir seu destino. 

Um pouco da sua missão dentro desta família: 

- Você foi ungido; 

- Levar liberdade aos presos; 

- Pregar boas novas; 

- Levar nova visão às pessoas. 

É disso que nós estamos falando! Você é precioso para Deus. 

A honra de pertencer a uma família, confere a você… 

5. RESPONSABILIDADES: Mateus 28.19-20 

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes 

ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” 
 

Toda família tem responsabilidades. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/4/18,19
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Nesta casa, nesta família, Deus nos chamou para GANHARMOS TODAS AS 
PESSOAS PARA JESUS! 

Essa é a nossa responsabilidade nesta família. Você pode fazer da sua forma, do 
jeito que Deus te criou, na tribo que ele te colocou para alcançar, no bairro que você 
mora, do seu jeito.  

Se você foi chamado para ganhar pessoas pregando, pregue! 

Se foi chamado para ganhar pessoas em salão de cabeleireiro, que assim o faça! 

Sendo um empresário honesto, um homem/mulher de influência, que assim o faça! 

O importante é TODOS nós estarmos empenhados em ganhar pessoas para Jesus! 

A honra de pertencer a uma família, confere a você… 

6. VISÃO: João 10.30 

“Eu e o Pai somos um.” 
 

Jesus veio nos ensinar um padrão de relacionamento em família. Como uma família 
resiste a divisão entre os seus? Não será possível uma família viver em divisão. 

O Ap. Paulo no ensinou algo muito precioso: 

“Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de 
amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, 

completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só 
espírito e uma só atitude.” Filipenses 2.1-2 

Uma família precisa ter a mesma visão. 

Aprendemos desde pequeno algo: cada família tem uma visão a respeito de 
determinados assuntos.  

Como família, nós temos o nosso jeito de ser. Decidir permanecer nesta família, é 
decidir concordar com a visão para caminharmos juntos para o nosso propósito. 

Pessoas são diferentes, mas a visão deve ser a mesma. 

A nossa missão é mais importante que nossa opinião. 

Deus tem nos chamado para algo muito relevante, e muitas vezes por causa da nossa 
opinião gastamos muito tempo falando, falando e falando… e deixamos de fazer o 
que fomos chamados para fazer! Ou deixamos de fazer por coisas muito pequenas e 
irrelevantes. 

Qual sua decisão hoje? 

O texto com a qual começamos essa mensagem diz: 

“Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os 
rebeldes vivem em terra árida.” Salmos 68.6 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/10/30
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/2/1,2
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O solitário tem uma casa caso ele queira, mas os rebeldes viverão em terra seca 
(uma vida infrutífera). 

Nós só podemos frutificar onde firmamos nossas raízes. Só é possível firmar raízes 
vivendo em uma família. 

O convite neste dia é que você faça parte de uma igreja família e frutifique naquilo 
que o Senhor tem pra você. 

“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos 
santos e membros da família de Deus.” Efésios 2.19 

 

PARA REFLEXÃO: Existe uma unção de pertencimento sendo liberada. Em tempos 
onde as pessoas não querem ser de lugar nenhum, nós ainda queremos dizer que a 
igreja é um lugar de pertencimento, um ambiente de família, um lugar onde se pode 
viver todas as promessas de Deus! 

Quer que esse versículo seja verdade também na sua vida? 

. 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/2/19

