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Família Perfeita—Existe?
Quebra-gelo (5 min)
O que você mais gosta no que diz respeito à família? E o que menos 
gosta?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Salmos 127:1-5

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Família e Igreja são duas instituições divinas e que, por isso 
mesmo, são atacadas pelo inimigo. A primeira é a família humana, a 
segunda, espiritual. Ambas com normas e diretrizes dadas por Deus 
para o bem de todos.
 Uma boa notícia é que não existem famílias perfeitas, nem 
iguais à sua. Há as famílias funcionais, onde todos trabalham para o 
bem comum. Mas há famílias disfuncionais, onde tudo é um caos. 
Brigas e discussões são o tom de cada dia.
 A Bíblia apresenta as famílias de vários servos de Deus, mas 
nenhuma perfeita. Observe Adão e Eva e a experiência da morte de 
um fi lho assassinado pelo irmão. Abraão, Isaque, Moisés e Davi, só
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para citar alguns. Estas famílias mostram que todas têm problemas. 
Mas o importante é saber que os problemas existem e temos um Deus 
que nos ajuda a vencê-los.
 A família é uma escola de convivência que levamos para o resto 
da vida. Quem não consegue conviver com seus familiares terá muita 
difi culdade de conviver em sociedade.
 O Salmo 127 nos dá a base de uma boa convivência: Deus é o 
construtor e a sentinela (o guarda), mas precisamos depender dele e
diariamente pedir-lhe sabedoria.
 Faça do seu lar um ninho onde o Senhor circule livremente. 
Comece por você. Tenha um coração de paz e compreensão. Não 
julgue o outro. Faça a sua parte.

Refl exão
1. Como proteger a família das artimanhas do inimigo e do nosso 

próprio pecado?
2. O que uma família disfuncional pode gerar na vida de seus 

membros? 
3. Famílias perfeitas, de acordo com o conceito literal de perfeição, 

não existem. Mas como seria uma família perfeita de acordo com 
os princípios divinos?

Tempo de Orar (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e pedir a Deus que
ajude cada uma ser uma benção para sua família.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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