Dia 1
FAMÍLIA E ORAÇÃO: TUDO A VER

Q

uando olhamos para o mundo atual verificamos que a situação das famílias é uma das
crises constantes em qualquer parte do mundo.
Isso acontece nos países que vivem a modernidade líquida, em que o conceito de família se
dissolveu e o importante é apenas o indivíduo.
Muitas vezes, nessas sociedades, os filhos são
problemas em vez de serem
aquilo que diz a Palavra,
recompensas do Senhor. Estes, por sua vez, não obedecem aos pais e não os honram na velhice. Os pais não
sabem cumprir seus papéis.
Os relacionamentos não são
duradouros e as pessoas
são descartáveis.

3T'WFXNQFXNYZF¨¤TIJHWNXJS¤TªRZNYTINKJWJSYJ
'FXYF[JWRTXVZFSYTXHTSǪNYTXJSYWJUFNXJǩQMTX
existem e como o número de divórcios aumenta a
HFIFFST&[NTQ«SHNFITRªXYNHFªZRFYWNXYJWJFQN
dade. A família sofre ataques de diversas maneiras,
seja por meio de leis que tentam mudar sua conǩLZWF¨¤T XJOF UJQTX RJNTX IJ HTRZSNHF¨¤T VZJ
tentam impor sua forma de
pensar contrária à Palavra de
Deus.

Sem oração não há
solução. Com oração,
tudo é possível.

*R UF®XJX JR VZJ F UTGWJ_F ª J]YWJRF TX ǩQMTX
são vendidos e são objeto das mais variadas formas de exploração. Em alguns lugares, eles são entregues a líderes religiosos para serem educados,
RFX SF [JWIFIJ X¤T YFRGªR J]UQTWFITX 3JXXJX
casos, assim como nos demais, os pais não sabem
cumprir seus papéis. Embora os relacionamentos
sejam duradouros, muitas vezes só subsistem por
causa da opressão social. Diversas mulheres são
repudiadas sem qualquer motivo, apenas para que
seus esposos possam ter novas mulheres.

Tudo isso deve ser encarado
como realmente é: uma ação
contra Deus, pois a família é
um projeto Seu. Ele tem as
WJXUTXYFX XTGWJ FX INǩHZQIF
des do ser humano. Ele criou
FKFR®QNFJYJRFXTQZ¨¤TUFWFFHTS[N[«SHNFJSYWJ
FXUJXXTFX3JQJJSHTSYWFRTXTVZJUWJHNXFRTX
É através da oração que venceremos esta luta. É
de joelhos que veremos as famílias de nosso país
serem restauradas e impedidas de se desfazerem.
Sem oração não há solução. Com oração, tudo é
possível.
6ZJSJXYJXINFX[TH«XJHTRUWTRJYFHTR)JZX
não apenas a orar, mas a ser um melhor membro
de sua família, que cumpra o seu papel de forma
HTWWJYF;TH«FHJNYFJXXJIJXFǩT$

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Por mais oração nas famílias.
Pelo socorro de Deus à situação de crise em que está a família no Brasil e no mundo.
Pela restauração das famílias de nosso país.
Para que as famílias que permanecem nos padrões bíblicos sejam guardadas por Deus de se desfazerem.
Para que nós mesmos sejamos melhores membros de nossas famílias e cumpramos corretamente
nossos papéis.
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Dia 2
EU E MINHA CASA SERVIREMOS A QUEM?
ǈ&LTWFUTNXYJRJNFT8*3-47JXJW[NTHTRNSYJ
LWNIFIJJHTRǩIJQNIFIJ IJNYFNKTWFTXIJZXJXFTX
quais serviram vossos pais dalém do Eufrates e no
*LNYTJXJW[NFT8*3-475TWªRXJ[TXUFWJHJRFQ
XJW[NW FT 8*3-47 JXHTQMJN MTOJ F VZJR XNW[FNX
se aos deuses a quem serviram vossos pais que
estavam dalém do Eufrates,
ou aos deuses dos amorreus,
em cuja terra habitais. Eu e
a minha casa serviremos ao
8*3-47ǉ (Js 24.14,15)

servir a Deus com integridade, isto é, com inteireza de vida. Integridade mostra o caráter de alguém que faz o que disse que faria. O servir com
integridade anda bem perto da fidelidade. Deus
quer de nós a mesma fidelidade que Ele tem
para conosco. Josué desejava lares aquecidos
espiritualmente e, para isso,
pediu algumas atitudes das
famílias do povo, as quais
devemos ter ainda hoje, milhares de anos depois:

Deus quer de nós a
êĈ 2 ê 
Ele tem para conosco.

G

TXYFWNF VZJ WJǪJY®XXJ
mos, à luz deste texto,
sobre a preocupação de
Josué com os lares do seu
povo. Ele os convoca a uma renovação da aliança,
RFXUFWFNXXTIJ[JWNFMF[JWZRFRZIFS¨FWFINHFQ 
uma renovação da aliança para sair do esfriamento
espiritual. Josué pontua algo extremamente grave:
o legado negativo dos pais. Tal legado trazia destemor do Senhor, apego aos deuses estranhos e
dedicação a eles.
Temer a Deus é sentir um respeito profundo e
uma devoção total a Ele. Josué apela para o povo

• Temor
• Integridade no servir
• Fidelidade

•

Abandono total dos falsos deuses

Creio que podemos aquecer nossos lares espirituFQRJSYJFTJQNRNSFWRTXTXǈIJZXNSMTXǉITXªHZQT
XXI, como: trabalho, televisão, internet, lazer, vaidades, vícios e compromissos sociais, que tanto
tomam lugar do tempo de devoção ao Deus Vivo.
Josué decidiu manter o seu lar aquecido, ao dizer:
ǈ*Z J F RNSMF HFXF XJW[NWJRTX FT 8JSMTWǉ. Pense
XTGWJNXXTIZWFSYJJXYJXINFXIJWJǪJ]¤T

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Para que nossa família renove o compromisso de sair do esfriamento espiritual.
Para que nossa família renuncie toda forma de idolatria.
5FWFVZJSTXXTQFWXJOFWJUQJYTIJYJRTWF)JZXNSYJLWNIFIJSTXJW[NWJǩIJQNIFIJ
Para que os deusinhos do século XXI não tomem o nosso tempo de devoção a Deus.
Para que todos os lares cristãos vivenciem genuinamente a declaração: “Eu e a minha casa serviremos
FT8JSMTWǉ.
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Dia 3
CUIDADO ESPIRITUAL DA FAMÍLIA
ǈ4Z[J.XWFJQT8*3-47STXXT)JZXªT»SNHT8*
3-47&RFW¢XUTNXT8*3-47YJZ)JZXIJYTIT
o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua
força. Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão
STYJZHTWF¨¤T YZFXNSHZQHFW¢XFYJZXǩQMTXJIJ
las falarás assentado em tua casa, e andando pelo
caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também
as atarás como sinal na tua
mão, e te serão por frontal
entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e
SFXYZFXUTWYFXǉ )Y

de iniciativa e motivação. Os ensinos do Evangelho só serão apreendidos pelos filhos se forem
J]UTXYTX HTSY®SZF J XNXYJRFYNHFRJSYJ 3¤T M¢
como negligenciar essa grande responsabilidade.
Os pais não podem se omitir. É no lar, no contexto da família, que a Palavra de Deus adquire
KJN¨¶JXHTSHWJYFXUFWFXJWFUQNHFIF¡J]UJWN«SHNF
pessoal.
Interessante notar, tanto nos
QN[WTX IJ 7JNX VZFSYT ST IJ
(WµSNHFX ǃ TSIJ X¤T SFWWF
dos os feitos dos monarcas
de Judá e Israel –, que junto
aos sucessos e insucessos
desses reis são mencionados os nomes de seus pais.
HTRTXJF*XHWNYZWFǩ_JXXJ
questão de mostrar que o
que esses governantes faziam ou deixavam de fazer,
no que tange a seus erros e acertos, era uma
HTSXJVZ«SHNF SFYZWFQ IT YNUT IJ TWNJSYF¨¤T VZJ
receberam dos pais.

O lar deve ser o
ambiente natural
para que a Palavra
de Deus seja ensinada
e aprendida.

A

s orientações de DeuYJWTSµRNT  F  X¤T
importantíssimas para que
a espiritualidade da família
seja mantida e cultivada. O
povo de Deus se preparava
UFWF YTRFW UTXXJ IJǩSNYN[F
da terra prometida. Moisés
repassava ao povo os mandamentos e o orienta[FFXJWTGJINJSYJJǩJQ¡[TSYFIJIN[NSFFǩRIJ
que prosperasse na nova terra. Entre aquilo que
era requerido estava o ensinamento da Palavra de
)JZXFTXǩQMTX)JKFYTTQFWIJ[JXJWTFRGNJSYJ
natural para que a Palavra de Deus seja ensinada e
aprendida.
O cuidado espiritual da família depende, obviamente, do posicionamento dos pais em termos

A espiritualidade de uma família depende do seu
conhecimento da Palavra de Deus. E esse conhecimento só existe onde ele é ensinado e colocado
em prática. Faça destes 30 dias um tempo de reǪJ]¤T J HTSMJHNRJSYT IF 5FQF[WF OZSYT HTR XZF
família.

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

5JQTXUFNXUFWFVZJJSXNSJRF5FQF[WFIJ)JZXFTXǩQMTX
Pelos lares, para que sejam um ambiente natural para que a Palavra de Deus seja ensinada e aprendida.
Para que os ensinos do Evangelho sejam expostos na família de forma contínua e sistemática.
Para que os pais não se omitam diante dessa grande responsabilidade.
Para que o conhecimento da Palavra de Deus seja colocado em prática na família.
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Dia 4
O DESAFIO DA NOVA GERAÇÃO
“O que ouvimos e aprendemos [...] não os esconIJWJRTXITXSTXXTXǩQMTX HTSYFWJRTX¡UW´]NRF
geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder
JFXRFWF[NQMFXVZJKJ_ǉ 8Q

A

s crianças do mundo de hoje vivem um moRJSYTKFSY¢XYNHT3FXHJWFRSZRRZSITHTR
NSǩSNYFX UTXXNGNQNIFIJX HTR ST[FX YJHSTQTLNFX
que tornam a mudança da
vida diária tão rápida quanYT JQFX XZWLJR 9\NYYJW
+FHJGTTPGQTLX283828
são algumas das novas conexões feitas nos relacionamentos interpessoais.

mediado pelos avanços tecnológicos, torna-se o
UWNSHNUFQIJXFǩTIFIªHFIF&ST[FLJWF¨¤TUTXXZN
qualidades que não existiam no passado. E a melhor forma de ajudá-la é potencializar essas características, que a diferenciam para ensiná-la a fazer
escolhas sensatas, baseadas em valores positivos e
fundamentadas na Bíblia: a Palavra daquele que é
o mesmo ontem, hoje e eternamente.

Muito mais que novas
tecnologias, a nova
geração precisa de
novos exemplos de vida.

9TIF[NFM¢NRJSXTXIJXFǩTX
neste novo cenário. Os adultos, que criam todas estas
facilidades e recursos, não
Y«RXNITRTIJQTTZRJXRT
WJKJW«SHNF IJ [NIF ;N[JRTX
uma crise de valores, um tempo de frieza espiritual
e abandono dos princípios cristãos.

A Bíblia nos orienta a ensinar à nova geração os
mandamentos do Senhor. O texto fala sobre a seWNJIFIJIJJSXNSFWFST[FLJWF¨¤TFXJWǩJQINKJ
rentemente de seus pais que tiveram um coração
desleal para com Deus. O encontro de gerações,

Muito mais que novas tecnologias, a nova geração precisa
de novos exemplos de vida,
pessoas que vivam o verdadeiro evangelho de Cristo
Jesus e não apenas falem
sobre ele. Um belo discurso
com palavras elaboradas não
convence esse grupo, que
aprende tão cedo a pesquisar
no Google as respostas de
que necessitam.

Ouçamos os conselhos: “O que ouvimos e aprenIJRTX S¤T TX JXHTSIJWJRTX ITX STXXTX ǩQMTX 
contaremos à próxima geração os louváveis feitos
IT8JSMTWTXJZUTIJWJFXRFWF[NQMFXVZJKJ_ǉ(Sl
5TWRFNTWJXVZJXJOFRFXRZIFS¨FXYJHST
lógicas do mundo moderno, não nos esqueçamos
de transmitir à nova geração os louváveis feitos do
Senhor.

Oremos
1. 5TWUFNXR¤JXF[´XYNTXYNFXJNWR¤TXVZJXJOFRǩªNXF)JZXJXJOFRRTIJQTXIJ[NIFUFWFFST[F
geração.
2. Para que a evangelização e o discipulado das crianças comecem na família.
3. 5FWFVZJTXUFNXJSXNSJRTXǩQMTXFFSIFWHTR)JZX
4. Pela transformação das famílias por meio do evangelho de Cristo.
5. 5FWFVZJFXHWNFS¨FXJSHTSYWJRHTJW«SHNFJSYWJTSTXXTINXHZWXTJFSTXXF[NIF
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Dia 5
A FAMÍLIA E A MELHOR IDADE

Q

uando Deus criou Adão e Eva, estava planejando que a família seria a célula mater
da sociedade. Famílias bem estruturadas, sob a
orientação do Senhor, formam uma sociedade
saudável.
Toda família tem crianças,
adolescentes, jovens, adultos
J NITXTX 3FX KFR®QNFX HZOTX
membros dão atenção uns
FTX TZYWTX F HTS[N[«SHNF
entre os familiares é harmoniosa, todos aprendem a
conviver em amor uns com
os outros e desfrutam as
boas características de todas
FXKFN]FXJY¢WNFXVZJFǪTWFR
prazerosamente no relacionamento diário. Um idoso
amado e cercado por toda a família com certeza
terá uma velhice feliz e abençoará os que o rodeiam.

muitos outros eram respeitados e honrados quando estavam com a idade avançada. Como servos
de Deus, tinham palavras sábias, o que era motivo
para que os mais jovens os procurassem para receber conselhos. O texto bíblico fala de Jacó, que, perto
de morrer, rodeado por seus
IT_J ǩQMTX FGJS¨TTZTX
HTR G«S¨¤TX JXUJH®ǩHFX
uma para cada um deles.
Depois disso, descansou
tranquilamente, com o sentimento de missão cumprida
,S9FRGªR&GWF¤T
diz a Bíblia, morreu em ditoXF[JQMNHJ ,S

Um idoso amado e
cercado por toda a
família com certeza
terá uma velhice
feliz e abençoará
os que o rodeiam.

3F'®GQNFJSHTSYWFRTXJ]JRUQTXIJNITXTXFGJS
çoados por Deus e que, vivendo cercados pela
KFR®QNF YTWSFWFRXJ G«S¨¤T UFWF YTITX TX VZJ
viveram à sua volta. Moisés, Abraão, Jacó, José e

Que tipo de tratamento estamos dando aos idosos de
STXXF KFR®QNF$ 6ZJ YNUT IJ NITXT JXYFRTX XJSIT
JR STXXF KFR®QNF$ )JINVZJRTSTX FT JXYZIT IF
Palavra e à comunhão com o nosso Pai para termos a sabedoria de Deus. Assim seremos buscados,
honrados e tratados com carinho por nossos familiares.

Oremos
1. Para que as famílias sejam bem estruturadas e orientadas pelo Senhor.
2. 5FWF VZJ HFIF RJRGWT IF KFR®QNF XJOF FYJSHNTXT HTR T TZYWT F ǩR IJ VZJ MFOF ZRF HTS[N[«SHNF
harmoniosa no lar.
3. Para que os mais idosos tenham conselhos sábios para dar aos mais jovens, e que estes, por sua vez,
escutem e sigam tais conselhos.
4. Para que haja respeito entre as gerações na família.
5. Para que toda a família busque a comunhão diária com o Senhor.
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Dia 6
A MULHER E SUA RELAÇÃO COM DEUS
ǈ7JXUTSIJZQMJ T 8JSMTW 2FWYF 2FWYF &SIFX
inquieta e te preocupas com muitas coisas. EntreYFSYTUTZHTªSJHJXX¢WNTTZRJXRTZRFX´HTNXF 
Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe
XJW¢YNWFIFǉ (Lc 10.41,42)

3

ós, mulheres, temos
muitos afazeres dentro
e fora de nossa casa. Um
exemplo de tarefa doméstica pode ser encontrado no
texto acima, que narra uma
ocasião em que Jesus estava
na casa de Marta e Maria.
Marta estava fazendo uma
coisa boa – e geralmente nossos afazeres não são
coisas ruins –, pensando no bem-estar de Jesus. Ela
estava preparando um banquete digno do Senhor.
Porém, foi exortada pela palavra de Jesus, que lhe
INXXJ VZJ ZR UWFYT XJWNF XZǩHNJSYJ J VZJ 2FWNF
a quem ela criticava, é que havia escolhido a boa
parte. Jesus deu a Marta a oportunidade de entender a necessidade de priorizar o relacionamento
com Deus.

-TOJS¤TªINKJWJSYJ9JRTXRZNYFXHTNXFXFKF_JW
E são coisas boas. Contudo, a Palavra de Deus nos
adverte: precisamos escolher a boa parte!
3JXXJX  INFX IJ TWF¨¤T UJQF KFR®QNF UWJHNXFRTX
LQTWNǩHFW F )JZX UWNTWN_FSIT
nosso relacionamento com
Ele. Precisamos buscá-lo
sempre em primeiro lugar em
nossa vida. Separar um tempo diário para leitura e meditação da Palavra de Deus,
buscando-o em oração para
crescermos em nossa intimidade com Ele. “Buscai, pois,
em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e toIFXJXYFXHTNXFX[TXXJW¤TFHWJXHJSYFIFXǉ 2Y

A Palavra de Deus nos
adverte: precisamos
escolher a boa parte!

Deus quer falar conosco. Isso acontece em nossos momentos de oração pessoal com Ele. Vale a
pena experimentar! É tempo de parar e meditar:
VZFQYJRXNITFXZFUWNTWNIFIJ$)FWHTSYFITXFKF
zeres domésticos ou investir tempo na presença
IJ/JXZX$

Oremos
1. 5FWFVZJHFIFRJRGWTIFKFR®QNFUWJǩWFJXYFWHTRT8JSMTW/JXZX FIJINHFWXJZYJRUTJRYFWJKFX
boas, mas que não são a prioridade.
2. Para que cada membro da família rejeite a atitude de preocupar-se com muitas coisas a ponto de se
esquecer de Deus.
3. Para que tenhamos um relacionamento muito bom com cada membro da família.
4. Para que as mulheres sejam boas cumpridoras das tarefas do lar, porém saibam escolher a boa parte
ao lado de Jesus.
5. Para que as nossas muitas preocupações nos levem a orar sem cessar.
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Dia 7
JOVENS E ADOLESCENTES E A INTIMIDADE COM DEUS
“Somos transformados de glória em glória na mesRFNRFLJRǉ(2Co 3.18)

É

incrível saber que o Deus criador de todas as
coisas tem uma história especial para cada
um de nós, enquanto caminhamos seguindo os seus
UFXXTXXZFXUJLFIFX3JXXJ
relacionamento o que Deus
deseja é construir em nós a
identidade de Cristo. Desenvolver uma relação pessoal
e íntima com Deus é uma
decisão que precisamos tomar diariamente. Só assim
conseguiremos desfrutar a
transformação de fé em fé,
de glória em glória, de acordo com o caráter de Cristo
que opera em nossa vida.

XJRUWJVZJXJǩ_JWSJHJXX¢WNTUFWFVZJMFOFFXXNR
HTRZSM¤THTR)JZX3FXHNITXIJST[TFYWF[ªXIF
conversão a Cristo, passamos a experimentar um
relacionamento novo, um relacionamento cristoH«SYWNHT7JQFHNTSFRJSYTVZJHTRJ¨FJ]NXYJUJW
manece e termina na cruz.
7JQFHNTSFRJSYT UJWKJNYT J
eterno na glória. Esse relacionamento nos leva para a
deslumbrante glória da presença de Deus, onde nossa
ânsia é satisfeita, aqui e para
sempre.

Desenvolver uma relação
pessoal e íntima com
Deus é uma decisão
que precisamos tomar
diariamente.

Cristo é o nosso padrão de intimidade com Deus.
Sua presença habitacional em nós é a resposta para
o problema básico de uma vida ou de um povo. Daí
a vital importância do nosso relacionamento com
Deus, da nossa intimidade com Ele.
O segredo principal do relacionamento com o
Senhor é a conversão a Deus. É voltar ao Calvário

Ao desenvolver esse relacioSFRJSYT[TH«[FNXJSYNWVZJ
o Senhor está sempre próximo. Vai começar a perceber
Deus como Pai e desfrutar
dessa paternidade. Vai considerar Jesus Cristo
HTRT XJZ RJQMTW FRNLT ;TH« S¤T [FN XJ XJSYNW
XT_NSMT;TH«UTIJYJWRTRJSYTXIJXTQNIão, mas
será capaz de sentir a UWJXJS¨FIJQJJR[TH«*QJ
UWTRJYJZSZSHFIJN]FWTZIJXFRUFWFW[TH«4UJ
cado vai começar a perder seu atrativo. O Espírito
8FSYTKFQFW¢FYWF[ªXIJ[TH«;TH«YJW¢TIJXJOTIJ
ver Deus exaltado por meio de sua vida, seu comportamento, suas palavras, e seu trabalho.

Oremos
1. Para que Deus produza cada vez mais em nós a identidade de Cristo.
2. Para que os adolescentes e jovens cristãos vivenciem mais intimidade com Deus.
3. Por uma verdadeira conversão daqueles adolescentes e jovens de nossas igrejas que ainda não desfrutam de um relacionamento pessoal e novo com Cristo.
4. Pelas juventudes de nossas igrejas, para que sejam cheias do Espírito Santo e, assim, o pecado perca
seu poder atrativo.
5. 5JQTXFITQJXHJSYJXJOT[JSXHWNXY¤TXVZJY«RUFNXJNWR¤TXS¤THTS[JWYNITXUFWFVZJXJOFRKTWYJXJ
corajosos no testemunho de Cristo em suas famílias.
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Dia 8
FAMÍLIAS FORTALECIDAS, CRIANÇAS SAUDÁVEIS!

A

Bíblia traz algumas histórias de famílias que
viviam situações difíceis e que conseguiam
ver seus dilemas solucionados quando colocavam
suas angústias diante de Jesus. Vemos a cura do
ǩQMTIJZRTǩHNFQITWJNFVZFQWJXZQYTZJRZRF
grande festa que atingiu
toda a família do garoto.
Vemos também a ressurrei¨¤T IT ǩQMT »SNHT IJ ZRF
viúva em um povoado. Jesus
sentiu a dor daquela mulher
FT[«QFFSIFSITFTQFITIT
JXVZNKJIJXJZǩQMTFHTRUF
nhada por uma multidão. Ao
IJXHJWITRTSYJIFYWFSXǩ
guração, no qual Sua glória
foi revelada, Jesus encontra
ZRF XNYZF¨¤T HTSǪNYZTXF
um pai buscando ajuda para
TǩQMTVZJXTKWNFIJFYFVZJX
demoníacos.

para seus problemas. Encontraram a vida, a paz, a
salvação.
As famílias de hoje continuam vivendo situações
difíceis e muitas vezes inesperadas. Enquanto estivermos neste mundo estaremos sujeitos a toda sorte de
problemas. Todavia, famílias
saudáveis são aquelas que le[FRXZFXINǩHZQIFIJXF/JXZX
Famílias que não se acusam
ou se culpam por problemas
que surgem, mas que se
apoiam mutuamente, e cujos
membros buscam juntos no
Senhor a solução.

Famílias saudáveis
emocional e
espiritualmente
promovem um
ambiente onde
as crianças também
são saudáveis.

Muitas outras histórias poderiam ainda ser citadas. Porém, o comum em todas
elas é que as famílias tinham problemas de diferentes níveis, e todos causavam preocupação, angústia, dor, sofrimento. Essas pessoas procuraram
Jesus e encontraram nele mais do que soluções

Famílias saudáveis emocional
e espiritualmente promovem
um ambiente onde as crianças
também são saudáveis. Crianças assim aprendem a buscar
em Deus as soluções para os
UWTGQJRFXIF[NIFJYWFSXKTWRFRFXINǩHZQIFIJXJR
oportunidades para serem fortalecidas no Senhor. Fortaleçamos nossas famílias, dependendo somente de
Deus em qualquer circunstância. Dessa forma nossas
HWNFS¨FXHWJXHJW¤TXFZI¢[JNXHTSǩFSITST8JSMTW

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Pelas famílias que estão atuando nos campos missionários.
Por lares saudáveis emocional e espiritualmente.
5JQFXKFR®QNFXVZJJXY¤TJSKWJSYFSITINǩHZQIFIJXUFWFVZJXJKTWYFQJ¨FRST8JSMTW
5JQFXHWNFS¨FXIJSTXXFKFR®QNFUFWFVZJHWJX¨FRXFZI¢[JNXHTSǩFSITJR)JZX
Pelas crianças em geral, para que sejam guardadas das iniciações em doutrinas e rituais demoníacos.
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Dia 9
VALORES DESVALORIZADOS

S

egundo o dicionário Aurélio, valores são normas, princípios ou padrões sociais aceitos ou
mantidos por indivíduos, classes ou sociedades. A
humanidade necessita de valores que norteiem a
XZF[N[«SHNFJRHTRZSNIFIJ
Muito se fala em valores que
eram observados, mas hoje
nem são lembrados graças à
IJHFI«SHNF RTWFQ IF KFR®QNF
&FZX«SHNFIJ[FQTWJXUWT[T
ca rupturas na família que diǩHNQRJSYJXJW¤THTSXJWYFIFX
pois aqueles que a compõem,
UFNR¤JJǩQMTX[«RFIVZN
rindo novos procedimentos
que a tem distanciado dos
padrões de Deus.

IJ)JZX-¢FVZJQJXVZJIJǩSJRFªYNHFHTRTYJ
órica e a moral como prática. Então, a nossa ética
cristã é mostrada através do nosso comportamento, visto na prática.
O nosso código de ética é
a Palavra de Deus. Ela é um
código completo, que determina como nossas famílias
devem viver e, principalmente, como os pais devem
desenvolver o caráter cristão
ITXǩQMTX3F'®GQNFJSHTSYWF
mos valores eternos e divinamente inspirados para fazer
da nossa família um lar que
espelhe o caráter de Cristo. A
FZX«SHNFIJXXJX[FQTWJXQJ[F
rá o lar ao caos. ǈ5FWFVZJYJRFXFT8*3-47YJZ
Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos (valores)VZJJZYJTWIJSTYZJYJZǩQMTJ
TǩQMTIJYJZǩQMTYTITXTXINFXIFYZF[NIF JVZJ
YJZX INFX XJOFR UWTQTSLFITXǉ )Y  4X [FQTWJX
eternos constituem bens que devem ser guardados como tesouros que enriquecem nosso lar.

Os valores eternos
constituem bens que
devem ser guardados
como tesouros que
enriquecem nosso lar.

&ªYNHFªIJǩSNIFUTW2TYYF HTRTZR“conjunto de valores que orientam o comportamento
do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vivem, garantindo, outrossim, o
GJRJXYFWXTHNFQǉ, ou seja, é a forma que o homem
deve se comportar no seu meio social. E como
UTIJRTX IJǩSNW F ªYNHF HWNXY¤$ 5TIJRTX IJǩSNQF
como um conjunto de valores extraídos da Palavra
de Deus que deve determinar o comportamento
ITHWJSYJLFWFSYNSITTGTRYJXYJRZSMTITǩQMT

;TH«FRFTX[FQTWJXIF5FQF[WFIJ)JZXHTRTT
XFQRNXYF$“Amo os teus mandamentos mais do que
TTZWTRFNXITVZJTTZWTWJǩSFITǉ 8Q

Oremos
1. Pelas famílias cristãs, para que preservem os valores da Palavra de Deus em meio a uma sociedade
decadente.
2. Pelas famílias em geral, para que não sejam destruídas pelos novos procedimentos divorciados dos
padrões de Deus.
3. 5FWFVZJTHTRUTWYFRJSYTITXHWJSYJXWJǪNYFTX[FQTWJXITH´INLTIJªYNHFIJ)JZX
4. Para que nossos lares espelhem o caráter de Cristo.
5. Para que a sociedade como um todo perceba o caos iminente e se volte aos valores da Palavra de
Deus.
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Dia 10
A FAMÍLIA E O DESAFIO DA SAÚDE INTEGRAL
“Partiu, pois, a Sunamita e foi ter com o homem
IJ)JZXFTRTSYJ(FWRJQT JXZHJIJZVZJ[JS
do-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi,
XJZRT¨T*NXF®FXZSFRNYF HTWWJQMJFTJSHTSYWT
J UJWLZSYFQMJ ;FNX GJR$ ;FN GJR YJZ RFWNIT$
;FN GJR YJZ ǩQMT$ *QF WJXUTSIJZ ;FN GJRǉ 7X


Q

uando o profeta Eliseu
passou pela cidade de
8ZSªR 7XJQJKTNHTS
vidado por uma sunamita
e seu esposo, ricos, e sem
ǩQMTX UFWF HTRJW HTR JQJX
A partir da compreensão
de que Eliseu era “um santo
MTRJR IJ )JZXǉ  JQJX
resolveram fazer um pequeno quarto em cima do muro,
com uma cama, uma mesa,
uma cadeira e um candeeiro. Eliseu passou não
apenas a comer, mas também a pernoitar ali. Eliseu
UWTKJYN_TZVZJFXZSFRNYFYJWNFZRǩQMTTVZJIJ
KFYTFHTSYJHJZIJUTNXIJZRFST 6ZFSITT
menino cresceu e estava no campo com seu pai,
teve uma aguda dor de cabeça. O pai mandou levaQT¡R¤J RFXTRJSNSTS¤TWJXNXYNZJFHFGTZ
morrendo. A sunamita então, colocou a criança
morta sobre a cama do homem de Deus (4.21), e
procurou o seu marido para dizer-lhe que ela ia
ao encontro de Eliseu (4.22). Estranhando a repentina viagem, o homem perguntou à esposa: “Por

VZ«$ 3¤T ª QZF ST[F SJR X¢GFITǉ  &T VZJ
JQF WJXUTSIJZ ǈ9ZIT [FN GJRǉ J UFWYNZ 6ZFSIT
chegou perto do Monte Carmelo, Eliseu mandou
UJWLZSYFWQMJǈ;FNXGJR$;FNGJRYJZRFWNIT$;FN
GJRYJZǩQMT$ǉ*JQFRFNXZRF[J_WJXUTSIJZǈ;FN
GJRǉ&MNXY´WNFUWTXXJLZJJJQFWJ[JQFFXZFFRFW
gura, resultando na recuperação da vida e da saúde
da criança.
Marido e mulher eram ricos,
tinham sensibilidade espiritual, tratavam com desvelo
o profeta do Senhor e investiam na obra de Deus, mas
tinham problemas em assumir a responsabilidade pelo
GJRJXYFW IT ǩQMT FQªR IJ
INǩHZQIFIJXIJHTRZSNHF¨¤T
Eles estavam bem em alguns
aspectos, mas nem tudo ia
GJR4VZJXJIJXYFHFFVZNªFXZSFRNYFFǩWRFSIT
categoricamente que tudo ia bem, quando na verdade a criança estava morta.

Ĕê êêĈ7êĔ 
categoricamente que
tudo ia bem, quando
na verdade a criança
estava morta.

(TRT[FNFXF»IJIFKFR®QNFGWFXNQJNWF$9JRGJR
-estar material, mas não experimenta bem-estar
HTSOZLFQ$ &UWJXJSYF FYNYZIJX WJQNLNTXFX HTRUF
tíveis com o que se espera, mas no fundo vive
INXYTW¨¶JX J IJX[NTX JXUNWNYZFNX UWTKZSITX$ 9JR
FUFW«SHNF J STRJ IJ VZJ [N[J RFX JXY¢ RTWYF
HTSKTWRJ &UTHFQNUXJ $ (TRT [FN F XF»IJ IF
XZFKFR®QNF$

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Pela saúde integral da família brasileira.
5JQTXUFNXUFWFVZJFXXZRFRFXWJXUTSXFGNQNIFIJXUJQTGJRJXYFWIJXJZXǩQMTX
Para que haja boa comunicação em nossa família.
Para que sejam eliminadas todas as distorções espirituais de nosso lar.
Para que nossa família seja verdadeiramente viva e saudável.
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Dia 11
A FAMÍLIA E O DESAFIO DO ABORTO
“Quando os meus ossos estavam a ser formados,
XJR VZJ SNSLZªR T UZIJXXJ [JW  VZFSIT JZ RJ
desenvolvia em segredo, nada disso te escapava.
Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e
no teu livro todas estas coisas foram escritas, as
quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem
FNSIFZRFIJQFXMF[NFǉ 8Q

O

s dicionários Aurélio e
-TZFNXXIJǩSJRFGTWYT
como “a interrupção dolosa
da gravidez, com expulsão
ITKJYTTZXJRJQFǉe “da qual
WJXZQYFFRTWYJITSFXHNYZWTǉ.
Creio que assim aprendemos
IJXIJ F NSK£SHNF -¢ JSYWJ
tanto, novas interpretações
para o aborto e que resultam
em amenizar a sua serieIFIJ *R  F JSY¤T HFSINIFYF )NQRF 7TZXXJǨ
FǩWRTZ VZJ JWF HTSYWF T FGTWYT UTWVZJ JQJ XJWNF
ZRF[NTQ«SHNFHTSYWFFRZQMJW3FRJXRFTHFXN¤T
TZ[NIJZRNWR¤TFOZXYNǩHFYN[FUFWFFUTXN¨¤TIT
seu partido sobre o aborto dizendo que precisávamos olhá-lo pelo foco da saúde pública e assim

IJXHWNRNSFQN_¢QT3TINFIJTZYZGWTIJTS~
IT)N¢WNT4ǩHNFQIF:SN¤TUZGQNHF[FZRYJWRT
aditivo de prorrogação à cooperação entre a União
+JIJWFQJF+ZSIF¨¤T4X\FQIT(WZ_ 7/UFWFǈJXYZ
ITJUJXVZNXFUFWFIJXUJSFQN_FWTFGTWYTST'WFXNQǉ
Lamentável!

A Bíblia chama o aborto
de pecado, ainda que
descriminalizado
cultural e legalmente.

-¢TZYWFXNSYJWUWJYF¨¶JXY¤T
evasivas quanto essas, mas
nós devemos perguntar: o
que o Criador e Senhor absoluto da vida pensa sobre
T FGTWYT$ 4 VZJ *QJ WJ[JQF
sobre o ser em desenvolvimento no útero materno
IJXIJFKJHZSIF¨¤T$

A Bíblia deixa claro o interesse de Deus sobre o corpo
ainda informe. Assim, o aborYTªUWNRJNWFRJSYJZRF[NTQ«SHNFHTSYWFF[NIFJ
uma usurpação de uma prerrogativa divina. A Bíblia
chama o aborto de pecado, ainda que descriminalizado cultural e legalmente. Deus não nos criou para
o pecado! Que a família brasileira faça a opção pela
vida e não pela morte. Aborto: aborte essa ideia!

Oremos
1. 5JQTǩRIFUW¢YNHFITFGTWYT
2. Para que Deus impeça a despenalização e banalização do aborto no Brasil.
3. Para que as famílias cristãs não sejam contaminadas por interpretações evasivas e secularizadas sobre
o tema.
4. Pelas vidas humanas que estão agora mesmo no útero de suas mães, para que Deus as guarde de
serem assassinadas.
5. Pelas grávidas, para que consagrem o fruto de seu ventre a Deus e recebam a provisão necessária
UFWFTKJQN_JXFZI¢[JQSFXHNRJSYTIJXJZXǩQMTX
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Dia 12
A FAMÍLIA E O DESAFIO DA ENFERMIDADE
“Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta
Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enferRNIFIJXJQJ[TZFXSTXXFXITJS¨FXǉ 2Y

Q

uando a Palavra de Deus diz que Ele tomou
sobre si as nossas enfermidades, isso é uma verdade
NSVZJXYNTS¢[JQ 3¤T ª ZRF
ǩLZWF IJ QNSLZFLJR ª ZRF
FǩWRF¨¤T

ser recusados, temos em quem buscar sabedoria
e amparo nessas horas.
Ao buscarmos os cuidados médicos necessários
também buscamos a orientação e o amparo do
médico dos médicos. O Senhor, nosso socorro bem
presente, já levou sobre si
todas as nossas enfermidades. Temos a plena certeza
de que jamais seremos abandonados ou esquecidos, e
que nenhuma enfermidade
nos afetará para sempre,
pois o Senhor nos garante a
paz eterna.

O Senhor,
nosso socorro
bem presente,
já levou sobre si
todas as nossas
enfermidades.

3JSMZRF UJXXTF JXY¢ QN[WJ
de ser acometida por uma
doença. Isso faz parte do
ciclo natural da vida. Quase
sempre não estamos preparados para enfrentá-la.
Alguns enfrentam enfermidades mais longas, outras
mais passageiras. Mas em
todas as circunstâncias o
abatimento é natural. Esse
abatimento não pode ser contínuo mesmo nos
casos de enfermidades mais graves ou longas,
pois além dos cuidados médicos que não podem

3JXXJX RTRJSYTX IJ ITW
podemos em oração entrar
na presença do Senhor e
colocar diante dele nossos
pedidos e também nossa
gratidão, pois Ele, que tudo conhece, sempre nos
responde em sua imensa misericórdia. Por tudo
isso podemos dizer: graças te damos, ó Pai.

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Em gratidão a Deus porque Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades.
5TWUWJUFWF¨¤T[NSIFITFQYTUFWFJSKWJSYFWRTXTXRFQJXVZJSTXXTGWJ[«R
Por cura, alívio e conforto aos que estão doentes, segundo a vontade soberana de Deus.
Pelo amparo de Deus e da igreja às famílias que sofrem enfermidades.
5JQTXUWTǩXXNTSFNXJXNXYJRFXIJXF»IJJUTWF[FS¨TXSFRJINHNSF
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Dia 13
A FAMÍLIA E A ORAÇÃO POR MISSÕES
ǈ5JIWTUTNXJXYF[FLZFWIFITSTH¢WHJWJ RFXMF
via oração incessante a Deus por parte da igreja a
KF[TWIJQJǉ(At 12.5)

F

amílias saudáveis que amam e vivem missões
Y«R HTRT UWNTWNIFIJ T JS[TQ[NRJSYT JR TWF
ção pela obra missionária. Todos sabem que todo
empreendimento necessita de sustento, de condições para avançar. Como um carro, é impossível
um projeto prosseguir sem
combustível. E, quando falamos da obra missionária, esse
princípio não é diferente. A
oração é o combustível para
o avanço da obra missionária.

TXZXYJSYTIFTGWF$&LTWFNRFLNSJTYWFGFQMTIJ
missões sem oração. Impossível! O envio de obreiros é muito importante, mas, antes do envio, o
Senhor nos orienta a orar a Ele pedindo mais obreiros para sua seara. Então, mais importante que o
envio, é a oração. O recurso é de Deus e Ele move
os corações agradecidos para investir em sua obra.
Quando oramos ao Senhor, Ele por sua graça e misericórdia continua a chamar
os obreiros e dar os recursos
através da igreja para que a
obra missionária avance no
Brasil e no mundo.

A oração é o
combustível para
o avanço da obra
missionária.

A oração é a grande arma
para vencermos as barreiras
da expansão missionária!
Através da oração, as famílias
podem ir ao campo missionário ajudando na conquista
da pátria para Cristo! As escrituras Sagradas mencionam várias vezes o poder da intercessão. Por
J]JRUQTJR9NFLTQJRTX “A oração feita por
ZROZXYTUTIJRZNYTJRXJZXJKJNYTXǉ

Já pensou na evangelização do Brasil sem que misXNTS¢WNTXXJOFRJS[NFITX$*XJRTXWJHZWXTXUFWF

Atos 12 nos fala do caso de
Pedro sendo livre da prisão:
“Pedro, pois, estava guarIFIT ST H¢WHJWJ  RFX MF[NF
oração incessante a Deus por
UFWYJ IF NLWJOF F KF[TW IJQJǉ
Como resultado da bondade
de Deus e da intercessão da
igreja em favor de Pedro, ele foi livre da mão de
-JWTIJX &YWF[ªX IF TWF¨¤T STXXFX KFR®QNFX KFW¤T
a diferença na Conquista da Pátria para Cristo!
(TSYFRTXHTR[TH«JXZFKFR®QNFUFWFVZJOZSYTX
possamos interceder pela obra missionária na sua
cidade, no seu estado, no Brasil e no Mundo!

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Por famílias saudáveis que amam e vivem missões.
Pela nossa família, para que seja sustentadora da obra missionária em oração.
Por mais obreiros para a seara.
5JQTXRNXXNTS¢WNTXIJ2NXX¶JX3FHNTSFNXJXZFXKFR®QNFX
Pelos missionários de Missões Mundiais e suas famílias.
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Dia 14
PAIS, EXEMPLO PARA OS FILHOS
“Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chaRF[F/´FXJZXǩQMTXJTXXFSYNǩHF[F QJ[FSYF[FXJ
de madrugada e oferecia holocaustos segundo o
número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham
UJHFITTXRJZXǩQMTXJGQFXKJRFITHTSYWF)JZX
JRXJZHTWF¨¤T&XXNRTKF_NF/´HTSYNSZFRJSYJǉ
(Jó 1.5)

A

função dos pais se assemelha à função sacerdotal no sentido de que eles
devem servir como promotores da devoção familiar e da
comunhão do lar com o Senhor. O sacerdote era aquele
que intercedia a Deus pelo
povo e, ao mesmo tempo,
auxiliava os frequentadores
do templo no cumprimento
dos preceitos litúrgicos de
adoração, contrição e serviço a Deus.

que oferecia ao Senhor um sacrifício eterno para a
WJRNXX¤TITXUJHFITXITRZSIT -G
É claro que não necessitamos mais de sacerdotes
para intermediar nosso acesso a Deus, pois Cristo
é o único mediador entre Deus e os homens (1Tm
 *SYWJYFSYT JR YJWRTX XNRG´QNHTX TX UFNX
possuem certa responsabilidade sacerdotal. São eles
que devem motivar, instruir e
conduzir a vida devocional da
família.

Os pais devem
exercer com
Ĉ 2 ê  ê2 
sacerdotes da família.

A função sacerdotal foi extinta com o sacrifício oferecido por Cristo. Ele não era apenas o Cordeiro de
)JZX VZJ JXYF[F XJSIT XFHWNǩHFIT RFX YFRGªR
ǃHTRTJSXNSFF(FWYFFTX-JGWJZXǃTXFHJWITYJ

Portanto, é indispensável que
os pais sejam um exemplo de
comunhão e devoção. Pais
que não oram, não leem a BíGQNFJS¤TRFSY«RZRFUTX
YZWFHTJWJSYJHTRFFZY«SYN
ca espiritualidade não podem
J]NLNWVZJXJZXǩQMTXTKF¨FR
&ǩSFQJQJXX¤TJXUJQMTJWJ
KJW«SHNF IT QFW 9FQ HTRT /´ VZJ XJR JXRTWJHJW
NSYJWHJINFHTSXYFSYJRJSYJUTWXJZXǩQMTX /´
TXUFNXIJ[JRJ]JWHJWHTRǩIJQNIFIJTUFUJQIJ
XFHJWITYJXIFKFR®QNF;TH«UFNYJRJ]JWHNITJXYJ
UFUJQIJSYWTIJXZFHFXF$2JINYJXTGWJNXXT

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

5FWFVZJTXUFNXXJOFRJ]JRUQTXUFWFTXǩQMTXSTWJQFHNTSFRJSYTHTR)JZX
Para que o pai assuma o seu papel como sacerdote em casa.
5FWFVZJTXǩQMTXWJHJGFRTJ]JRUQTUTXNYN[TIJXJZXUFNXHTRFQJLWNFJTXNRNYJRUTWYTIFF[NIF
Para que os pais tenham uma vida comprometida com a oração e com o estudo da Bíblia.
Para que a família cultive uma vida devocional diária.
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Dia 15
TRANSMITINDO OS ENSINOS DA
PALAVRA ÀS GERAÇÕES FUTURAS
“Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e
TX OZ®_TX VZJ RFSITZ T 8*3-47 YJZ )JZX XJ YJ
ensinassem, para que os cumprisses na terra a que
UFXXFXUFWFFUTXXZNW UFWFVZJYJRFXFT8*3-47
teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e manIFRJSYTXVZJJZYJTWIJSTYZJYJZǩQMTJTǩQMT
IJ YJZ ǩQMT YTITX TX INFX
IF YZF [NIF  J VZJ YJZX INFX
sejam prolongados. Ouve,
pois, ó Israel, e atenta em os
cumprires, para que bem te
suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e
RJQHTRTYJINXXJT8*3-47
Deus de teus pais. Ouve, IsraJQT8*3-47STXXT)JZXªT
»SNHT 8*3-47 &RFW¢X UTNX
T8*3-47YJZ)JZXIJYTIT
o teu coração, de toda a tua
alma e de toda a tua força.
Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu
HTWF¨¤T YZFXNSHZQHFW¢XFYJZXǩQMTXJIJQFXKFQFW¢X
assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e
FTIJNYFWYJJFTQJ[FSYFWYJǉ )Y

futuras os mandamentos do nosso Deus. Diz, ainIFT[JWX®HZQT ǈ@BYZFXNSHZQHFW¢XFYJZXǩQMTX
e delas falarás assentado em tua casa, e andando
UJQTHFRNSMTJFTIJNYFWYJJFTQJ[FSYFWYJǉ Isso
não é uma opção. É um mandamento de Deus, e os
mandamentos dele nos dão vida e nos abençoam.

Uma das funções mais
3ĔĈê ê
planejou para a família
é a de transferir os
ensinos de Sua Palavra
através das gerações.

U

RF IFX KZS¨¶JX RFNX XNLSNǩHFYN[FX VZJ )JZX
planejou para a família é a de transferir os ensinos de Sua Palavra através das gerações. “Para que
temas ao Senhor e guardes todos os teus mandaRJSYTX JR VZJ JZ YJ TWIJST YZ T YJZ ǩQMT J T
ǩQMTITYJZǩQMTYTITXTXINFXIFYZF[NIFǉ, é o que
IN_T[JWXTFHNRF3JXXJYJ]YT[JRTXHQFWFRJSYJ
a nossa responsabilidade de passar às gerações

O que estamos fazendo para
cumprir essa ordenança do
STXXT 8JSMTW$ 4 HZQYT IT
méstico é um momento especial para isso. Ele também
é um excelente recurso para
promover a unidade da família e transmitir os ensinos de
Deus às novas gerações.

3T YJRUT IJ /JXZX YTIF
criança decorava trechos do
Pentateuco, que era a Bíblia
da época. Quando temos a
5FQF[WFLWF[FIFJRSTXXFXRJSYJXJQFǩHFYFRGªR
guardada em nossos corações para ser colocada em
UW¢YNHFSTRTRJSYTTUTWYZST3¤TM¢QJLFITRFNX
NRUTWYFSYJ VZJ UTIJRTX IJN]FW UFWF STXXTX ǩQMTX
netos e sobrinhos do que incentivá-los a memorizar
textos bíblicos, que lhes servirão por toda a vida. E
esse incentivo será fortalecido pelo nosso exemplo
de vida cristã.
Queridos irmãos, jovens, adultos e da terceira idade, vamos nos dedicar a passar às próximas gerações o desejo de aprender cada vez mais a Palavra
de Deus.

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Para que os pais cumpram sua responsabilidade bíblica perante a nova geração.
5FWFVZJTXUFNXNSHZQVZJRJRXJZXǩQMTXTFRTWF)JZXIJYTITTHTWF¨¤TFQRFJKTW¨FX
Para que os mais idosos sejam exemplo para os mais novos.
Para que as famílias não negligenciem a vida cristã dentro do lar.
Para que as próximas gerações sejam motivadas a servir a Deus como fruto do exemplo dos seus
familiares mais experientes.
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Dia 16
A FAMÍLIA E A CONTRIBUIÇÃO PARA OBRA MISSIONÁRIA
“Mas tenho tudo, tenho-o até em abundâSHNF 
cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que
dá vossa parte me foi enviado. Como cheiro suave,
HTRT XFHWNK®HNT FHJNY¢[JQ J FUWF_®[JQ F )JZXǉ (Fp
4.18)

E

ste era o sentimento que
estava no coração do
apostolo Paulo após receber
uma contribuição da igreja
de Filipos. Paulo agradece
àqueles irmãos por terem
lhe enviado uma ajuda pelas
mãos de Epafrodito. Paulo
faz questão de mencionar
que todo o esforço da igreja
em abençoá-lo estava sendo visto e recebido “como
cheiro suave, como sacrifício
FHJNY¢[JQJFUWF_®[JQF)JZXǉ
3TX [JWX®HZQTX FSYJWNTWJX
Paulo menciona a participação da igreja em sua vida
e ministério desde o início
quando ele deixou Filipos para ensinar em TessaQµSNHF ǈ9TIF[NF ǩ_JXYJX GJR FXXTHNFSIT[TX SF
RNSMF YWNGZQF¨¤T * XFGJNX YFRGªR [´X ´ ǩQNUJS
ses, que, no início do evangelho, quando parti da
2FHJIµSNF SJSMZRF NLWJOF XJ FXXTHNTZ HTRNLT

no tocante a dar e receber, senão unicamente vós
TZYWTXǉ (Fp 4.14,15)
Que sentimento nobre movia os corações destes
amados irmãos de Filipos! Eles tinham a plena
convicção de que era melhor dar do que receber.
Tinham corações generosos.
Entregava não com o objetivo de receberem algo em
troca, mas como fruto da
gratidão a Deus por tudo o
que o Senhor já tinha dado. E
mais: esses preciosos irmãos
YNSMFR F UQJSF HTSXHN«SHNF
de que era um grande privilégio participar da propagação
do Evangelho através de seus
bens. Eles tinham alegria em
contribuir!

Que nos envolvamos
ainda mais na
propagação do
evangelho, doando
o melhor do que
temos e somos para
a glória de Deus.

Que a cada dia desenvolvamos esse mesmo sentimento
em nossa família. O sentimento de gratidão ao Senhor por
tudo aquilo que ele nos tem dado. E que, assim
como os Filipenses, nos envolvamos ainda mais na
propagação do evangelho, doando o melhor do
VZJ YJRTX J XTRTX UFWF F LQ´WNF IJ )JZX &ǩSFQ
“)JZXFRFFVZJRI¢HTRFQJLWNFǉ (T

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Por famílias saudáveis que contribuam para a obra missionária.
Para que Deus aceite nossas ofertas missionárias como sacrifício aprazível.
5FWFVZJ)JZXSTXI«TUWN[NQªLNTIJHTSYWNGZNWHFIF[J_RFNXHTRRNXX¶JXHTRTKFR®QNF
5JQTXUFNXUFWFVZJXJOFRJ]JRUQTUFWFTXǩQMTXIJHTSYWNGZNSYJXHTRRNXX¶JX
5JQTXǩQMTXUFWFVZJFUWJSIFRIJXIJHJITFFRFWJHTTUJWFWHTRFTGWFRNXXNTS¢WNF
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Dia 17
A FAMÍLIA E O DESAFIO DA HOMOSSEXUALIDADE
“Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda
FNRUNJIFIJJNSOZXYN¨FITXMTRJSXVZJIJY«RF
verdade em injustiça. Pelo que Deus os entregou a
paixões infames. Porque até as suas mulheres muIFWFRTZXTSFYZWFQSTVZJªHTSYW¢WNT¡SFYZWJ_F 
semelhantemente, também os varões, deixando o
ZXTSFYZWFQIFRZQMJWXJNSǪFRFWFRJRXZFXJSXZ
alidade uns para com os outros, varão com varão,
cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a
devida recompensa do seu
erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de
Deus, Deus, por sua vez, os
entregou a um sentimento
depravado, para fazerem
HTNXFXVZJS¤THTS[«Rǉ 7R


E

4YJ]YTIJ7TRFSTXIJN]FHQFWTVZJFMTRTXXJ]Z
alidade é paixão infame, é contrária a natureza, é
RZIFS¨FIJZXTSFYZWFQªNSǪFRF¨¤TIJXJSXZFQN
dade, é torpeza, sentimento depravado, coisa que
não convém. Com tais termos “politicamente incorWJYTXǉF'®GQNFVZFQNǩHFFMTRTXXJ]ZFQNIFIJHTRT
pecado. Mas ela também diz que do céu é revelada
a ira de Deus contra a homossexualidade! O salário
do pecado é a morte, existencial e espiritual!
Precisamos, contudo, entender que nós vivemos numa
sociedade não cristã, com
[FQTWJXS¤THWNXY¤TX3¤TUT
demos e não devemos exigir
dessa sociedade um comportamento cristão. Seria
pedirmos uma conversão das
atitudes, sem uma conversão
do coração! Além disso, “a ira
do homem não opera a justi¨FIJ)JZXǉ (Tg 1.20). É Deus
quem castiga o pecado, não nós! Isso desautori_F F [NTQ«SHNF IF MTRTKTGNF 5TW ǩR )JZX TIJNF
o pecado, mas segue amando o pecador. Os que
TUYFWFR UJQF ǈUFN]¤T NSKFRJǉ IJ[JR XJW FQ[T IF
nossa pregação misericordiosa, pois a misericórdia
triunfa sobre o juízo (Tg 2.13).

Os que optaram pela
“paixão infame”
devem ser alvo da
nossa pregação
misericordiosa.

R  ¡ HFRNSMT IJ
RJYWµ UFWF T HJSYWT IF
HNIFIJIJ-FRGZWLTSF&QJ
RFSMFJZJRJZXITNXǩQMTX
 J  FSTX IJ NIFIJ UFXXFRTX UTW ZR TZYITTW
onde se via a demonstração homoafetiva de duas
mulheres. Imediatamente eles questionaram: “O
VZJ )JZX UJSXF INXXT$ǉ *WF F UWNRJNWF [J_ VZJ
falávamos sobre o assunto, tão comum no Velho
(TSYNSJSYJ2JZXǩQMTXRTXYWF[FRFXXNR “a obra
IF QJN JXHWNYF ST XJZ HTWF¨¤T YJXYNǩHFSIT OZSYF
RJSYJ F XZF HTSXHN«SHNF J TX XJZX UJSXFRJSYTX
VZJWFHZXFSITTXVZJWIJKJSIJSITTXǉ 7R
Eles já entendiam que aquilo era errado para Deus!

Que a família cristã tenha sabedoria para pregar a
verdade bíblica com amor cristão a todos, mesmo
aos que optaram por uma sexualidade contrária à
natureza e à vontade de Deus.

Oremos
1. 5FWFVZJFKFR®QNFUWJ[FQJ¨FSTIJXFǩTITMTRTXXJ]ZFQNXRT
2. Para que Deus não permita que as leis brasileiras se degenerem a ponto de criminalizar a pregação de
que o homossexualismo é pecado.
3. 5JQTXSTXXTXǩQMTXUFWFVZJS¤TXJOFRUWJXFXK¢HJNXIFRNQNY£SHNFNIJTQ´LNHFIJSTXXTXINFX
4. Para que os homossexuais sejam alvo de uma pregação misericordiosa e não sofram nenhum tipo de
[NTQ«SHNF
5. Para que a família brasileira tenha sabedoria para seguir pregando a verdade bíblica com amor cristão.
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Dia 18
ENSINE A CRIANÇA A ORAR

E

u era missionária na cidade de Morro do Chapéu-BA, e junto com a igreja estávamos há
alguns meses orando pedindo a Deus condições
de adquirir um terreno para construir o templo. Durante a semana de oração, comunicamos à igreja
VZJY®SMFRTXǩWRFITZRHTRUWTRNXXTIJHTRUWF
mesmo sem ter todos os recursos que necessitávamos. Todos os irmãos, do
mais novo ao mais velho,
oravam incansavelmente para que o Senhor multiplicasse os poucos recursos que
tínhamos, e todos nós trabalhávamos juntos em favor de
um proposito comum.

dia recordamos todo o esforço de cada irmão,
UTWªR XFG®FRTX VZJ YZIT YNSMF [NSIT IJ )JZX 
que aquele local onde podíamos agora nos reunir
havia sido adquirido por meio de muita oração,
inclusive das crianças.
3ZRFTZYWF[J_TZ[NZRFRJSNSFIZWFSYJF*')
agradecer a Deus pelo novo
local de cultos da igreja e
pelo balanço e campinho de
futebol para as crianças nos
fundos do templo. Ela agradeceu porque gostava muito
IJǩHFWFQN6ZFSITFITJHNFX
crianças oraram pelo meu restabelecimento e me enviaram
cartinhas dizendo que não se
esqueciam de mim. Quando
fui transferida de campo missionário, novamente recebi
muitas cartinhas de crianças
dizendo que estariam orando
por mim onde quer que eu estivesse.

Quando ensinadas,
as crianças
aprendem a orar
ê ĔĈê7
profundamente
em Deus.

Lembro-me do dia em que
um menino de onze anos
estacionou um carrinho de
mão, daqueles utilizados
em obras, na porta do local
onde nos reuníamos como
igreja. Perguntei por que havia levado o carrinho,
e ele me disse que queria emprestar para a obra
da igreja. A atitude do menino indicava o tipo de
atitude que Deus espera de nós: fé. Ele não teve
dúvidas de que Deus responderia nossa oração, e
por isso levou seu carrinho de mão mesmo parecendo que era cedo para aquilo. Dois anos depois,
o terreno já estava pago e o templo foi inauguraIT HTR IJ_JSFX IJ UJXXTFX UWJXJSYJX 3FVZJQJ

Vemos nisso que, quando ensinadas, as crianças
FUWJSIJR F TWFW J F HTSǩFW UWTKZSIFRJSYJ JR
Deus. E podemos ter a certeza de que Deus ouve
FTWF¨¤TITXUJVZJSNSTXUTWVZJ*QJ[«XJZXHTWF
ções, sua fé e sua sinceridade. Por isso é tão imporYFSYJ JSXNSFW FX HWNFS¨FX F TWFW ;TH« UTIJ KF_JW
NXXTHTRFQLZRFHWNFS¨FFTXJZWJITWMTOJ$

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Pelas nossas crianças, para que sejam sempre meninos e meninas de fé.
Para que nosso lar seja lugar de oração.
Para que Deus atenda à oração das crianças que clamam por mudanças em sua família.
Para que as famílias e os ministérios que atuam entre as crianças ensinem sobre o amor de Deus.
Para que os adultos aprendam com a fé e a sinceridade das crianças.
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Dia 19
A FAMÍLIA E O DESAFIO DAS DROGAS
“O pecado não pode mais ditar as regras da vida de
[TH«X&ǩSFQ[TH«XS¤TJXY¤TRFNX[N[JSITXTGF
[JQMFYNWFSNFJXY¤T[N[JSITSFQNGJWIFIJIJ)JZXǉ
7R

A

luta contra o crack ainda
não está sendo vencida
pelas autoridades, admitiu
em 28 de dezembro de 2012
F 8JHWJY¢WNF 3FHNTSFQ IJ 8J
gurança Pública (fonte: site
IF&L«SHNF'WFXNQǃ*'(9FQ
vez porque a guerra contra a
droga não seja meramente
uma questão de segurança
pública, mas de segurança familiar. A guerra contra a droga começa no seio familiar.

As famílias cristãs precisam ser constituídas e
mantidas nos princípios bíblicos, tendo experimentado genuína conversão, para que sejam
verdadeiras trincheiras espirituais e morais na
guerra contra as drogas.
Famílias cristãs precisam
[NLNFW HTSYWF NSKQZ«SHNFX
externas, com valores não
cristãos, para que o caminho que foi ensinado ao
RJSNST 5[  S¤T XJOF
substituído por caminhos
que parecem mais prazerosos, mas que são os caminhos da morte. Além disso,
a comunicação dentro da
família cristã deve encarar
de forma transparente os
IJXFKNTX IJXYJ YJRUT 3´X
não devemos nos esquecer
jamais que o caminho das
drogas e do pecado se apresenta sempre boniYTJUWF_JWTXT4UJHFITS¤TªKJNTªGTSNYT ª
muito bonito, mas leva à morte!

As famílias cristãs
precisam ser
verdadeiras
trincheiras espirituais
e morais na guerra
contra as drogas.

Quer me parecer que existem pelo menos dois paradigmas da relação entre
família e drogas: a) a desestruturação familiar e a
FZX«SHNFIJLJSZ®SFHTS[JWX¤TVZJFGWJRQFHZSFX
UFWFTITR®SNTIFXKFR®QNFXUJQFXIWTLFX GFNSǪZ
«SHNFJ]YJWSFFQNSMFIFFTKFYTWǈHZWNTXNIFIJǉXTGWJ
RJRGWTXIJKFR®QNFHWNFITXJRǈWJITRFXIJ[NIWTǉ
XJRXFGJWJRTVZJTXJXUJWF[FǈQ¢KTWFǉ

Que a família cristã se mantenha nos princípios bíblicos e seja refúgio contra as drogas.

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

5FWFVZJFKFR®QNFS¤TXZHZRGFINFSYJITIJXFǩTIFXIWTLFX
Pela conversão dos membros da família, melhor escudo contra as drogas.
5JQTXǩQMTXUFWFVZJS¤TXJOFRITRNSFITXUJQFHZWNTXNIFIJIJJ]UJWNRJSYFWIWTLFXQ®HNYFXJNQ®HNYFX
Pela libertação e restauração dos familiares que já estão aprisionados pelas drogas.
Para que as nossas famílias sejam refúgio contra as drogas, sabendo tratar a questão com sabedoria
e fundamentação bíblica.
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Dia 20
PLACAS DE ADVERTÊNCIAS AOS PAIS
“Por isso Paulo os advertiu: ‘Senhores, vejo que a
nossa viagem será desastrosa e acarretará grande
prejuízo para o navio [...]’ Mas o centurião, em vez
de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do
piloto e do dono do navio. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam
TGYNITTVZJIJXJOF[FR UTW
isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da
costa de Creta. Pouco tempo
depois, desencadeou-se da
NQMFZR[JSYTRZNYTKTWYJ@Bǉ
&Y

De forma semelhante, alguns pais se descuidam da
WJFQNIFIJ¡XZF[TQYFHTSǩFSYJXJRXNRJXRTXJR
XZFXUTXXJXJRXZFXHTSVZNXYFXRFYJWNFNX(TSǩFR
em sua vaidade pessoal, em seu tempo de igreja,
prosseguem em sua caminhada sem perceber os
XNSFNXXJRSTYFWVZJFXZF[TQYFXJZXǩQMTXJXY¤T
gemendo. Sim, eles estão sofrendo logo ali perto dos pais.
& GTWIT IT ǈGFWHT KFR®QNFǉ
talvez alguns pais estejam
como aqueles tripulantes,
HTSǩFSIT SZRF XZUTXYF XJ
gurança.

T

2ZNYTX UFNX FǩWRFR ǈ8TZ
membro da igreja e levo
RJZX ǩQMTX ¡ *') YTIT IT
RNSLTǉ 8NR ª [JWIFIJ 5T
rém, podem vir grandes tempestades e revezes na família.
Se os pais não forem corajosos, determinados e
IJHNINITXTXZǩHNJSYJUFWF[TQYFWJRFTXUWNSH®UNTX
bíblicos, determinados a buscar mudança de vida,
NS[JXYNW YJRUT HTR VZFQNIFIJ SF [NIF ITX ǩQMTX
com o discipulado integral, talvez o “barco famíQNFǉ S¤T XZUTWYJ T UWNRJNWT [JSIF[FQ 5WJHNXFRTX
INXHNUZQFW STXXTX ǩQMTX YTIT T YJRUT (TR )JZX
estamos certos de que nossa viagem pode ter intempéries e até mudança de rota, mas o destino
ǩSFQOFRFNXXJW¢FQYJWFIT*XYFªZRF[JWIFIJVZJ
deve nortear o nosso coração.

A bordo do “barco
família”, talvez alguns
pais estejam como
aqueles tripulantes,
 ĔĈêĔ Ĕê
suposta segurança.

oda viagem exige o mínimo de segurança. Para
isso, precisamos obedecer à
sinalização. Em nosso compromisso como pais, Deus
também nos mostra placas
IJFI[JWY«SHNFX¡XVZFNXIJ[JRTXǩHFWFYJSYTX

Deus usou Paulo para advertir a tripulação do navio
em que viajava. Uma tempestade estava se aproximando, mas aqueles homens não deram ouvidos
à voz do apóstolo. Atos declara que “começando
F XTUWFW XZF[JRJSYJ T [JSYT XZQǉ (v.13), eles não
KTWFRHFUF_JXIJUJWHJGJWTUJWNLTNRNSJSYJ3JX
se ponto é que o cenário da viagem muda radicalmente. O que era uma brisa suave se transformou
num vendaval implacável, numa tempestade.

Oremos
1. 5FWFVZJTXUFNXFUWJSIFRFJS]JWLFWFXUQFHFXIJFI[JWY«SHNFFUWJXJSYFIFXUTW)JZX
2. 5FWFVZJTǈGFWHTKFR®QNFǉS¤TSFZKWFLZJINFSYJITXIJXFǩTXIF[NIF
3. 5FWFVZJTXUFNXUJWHJGFRVZJINXHNUZQFWXJZXǩQMTXªRFNXNRUTWYFSYJITVZJUWJXJSYJ¢QTXHTR
coisas materiais.
4. 5JQTXǩQMTXUFWFVZJFUWJSIFRFHTSǩFWJR)JZXUWJUFWFSITXJFXXNRUFWFYJRUTXYJRUJXYZTXTX
5. 5TWUFNXHTWFOTXTXJIJYJWRNSFITXFNS[JXYNWYJRUTIJVZFQNIFIJSF[NIFIJXJZXǩQMTX
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Dia 21
A FAMÍLIA E A EVANGELIZAÇÃO DISCIPULADORA
“Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E, não podendo
aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em
que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram
o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão
UJWITFITXǉ (Mc 2.3-5)

C

afarnaum é conhecida
como a cidade de Jesus: ǈF XZF UW´UWNF HNIFIJǉ,
conforme a expressão que
JSHTSYWFRTX JR 2FYJZX 
Jesus estava de volta ali. Imagine, então, o alvoroço. Todos
comentando sobre o retorno
de Jesus. Muitos indo até a
casa onde estava. Imagine a
quantidade de pessoas que
não gostariam de estar com
o Mestre. Marcos faz questão
de mencionar que havia uma multidão que já tinha
XJFUWT]NRFITIJ/JXZX3TRJNTIJYTIFFVZJQF
movimentação, aparecem quatro homens conduzindo um paralítico até Jesus. De repente, um leito
com aquele doente começa a baixar no lugar em
que Jesus estava. Com toda certeza, essa operação
não foi fácil! Mas, quando há fé e perseverança, o
milagre acontece. Então diz o verso 5: “Vendo-lhes
a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecaITXJXY¤TUJWITFITXǉ

Esse texto nos ilustra muito bem como vale a pena
QJ[FWUJXXTFXF/JXZX3´XS¤TXFGJRTXTXSTRJX
IJXXJXMTRJSX3TJSYFSYTFKªIJQJXRFWHTZMNX
Y´WNF *QJX KTWFR NSXYWZRJSYTX IJ G«S¨¤T SF [NIF
daquele paralitico. Eles se envolveram com alguém
que provavelmente estava à margem da sociedade.
Um paralítico. Alguém que muitas vezes era acusado por causa da sua enfermidade. Alguém que não
podia ajudar a si mesmo. Fico
a imaginar como poderia ter
sido a sua vida. Ele era totalmente incapaz de dirigir-se
sozinho até Jesus. Era necessário que alguém o levasse.

Nossas famílias
precisam se envolver
com pessoas que não
têm condições de irem
sozinhas a Jesus.

Encontramos muitas pessoas
como aquele paralitico em
nossa sociedade. Pessoas que
não conseguem chegar soziSMFXF/JXZX6ZJRX¤TJQFX$
Todas que estão longe da graça de Deus. O homem longe
de Deus precisa da minha e da sua ajuda, da ajuda
de nossas famílias. Ele é um paralitico espiritual. PreHNXFRTX XJW HTRT FVZJQJX VZFYWT MTRJSX 3TXXFX
famílias precisam se envolver com pessoas que não
Y«RHTSIN¨¶JXIJNWJRXT_NSMFXF/JXZX1ZYFXJINǩ
culdades estarão diante de nós, mas devemos pedir
a Deus as estratégias corretas. Que nossas famílias
sejam instrumentos de Deus para bençoar outros
que não conseguem se achegar a Jesus. Que Deus
nos use diariamente para a sua glória!

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Por famílias saudáveis que conduzem outras famílias até Jesus.
Pelo engajamento das nossas famílias na obra de evangelização.
Por sabedoria e estratégia correta de Deus para alcançarmos os perdidos.
Para que os obstáculos na evangelização não nos desanimem de perseverar.
Para que nossas famílias sejam instrumentos de Deus para abençoar outros.
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Dia 22
A FAMÍLIA E O DESAFIO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
“Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou
por ela [...] Vós ǩQMTX XJIJ TGJINJSYJX F [TXXTX
UFNX ST 8JSMTW UTWVZJ NXYT ª OZXYT -TSWF F YJZ
pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento
HTRUWTRJXXF 5FWFVZJYJ[¢GJRJ[N[FXRZNYT
tempo sobre a terra. E vós,
pais, não provoqueis à ira a
[TXXTXǩQMTXRFXHWNFNTXSF
doutrina e admoestação do
8JSMTWǉ *K

IJKJXFUTWUFWYJIJVZJRª[NTQJSYFIT&[NTQ«SHNF
é pecado contra Deus, pois ao ser praticada por um
ser humano contra outro, atenta contra a criação
divina, quanto mais quando isto acontece no seio
da família.

Cabe a cada
membro da família
cumprir os ensinos
da Palavra com
base no amor.

E

ste é um tema com o qual
seria muito bom não tivéssemos de lidar. Todavia,
ele é uma realidade da qual
infelizmente não podemos
fugir, pois está presente no
seio de muitas famílias. O ideal de uma verdadeira família
S¤T NSHQZN [NTQ«SHNF HTRT
podemos ver no texto da
HFWYFFTX*KªXNTX&[NTQ«SHNF
doméstica não é nova e está presente nas modalidades física, moral e emocional. Ela muitas vezes
acontece de forma velada e sem a possibilidade de

O ensino da Palavra de Deus
nos leva a praticar sempre o
amor. O texto acima traz uma
orientação a todos os membros da família. Esses ensinos
são para os maridos e muQMJWJXǩQMTXJUFNXJIJ[JR
ser praticados sempre. Cabe
a cada membro da família
cumprir os ensinos da Palavra
com base no amor.

Devemos sempre buscar a
orientação do Senhor em
oração para que todas as
famílias sejam uma benção
e cumpram o que Deus prometeu a Abraão: “e em ti serão benditas todas as
KFR®QNFXIFYJWWFǉ (Gn 12.3). Deus nos chamou para
FGJS¨TFWFYTITXHTRS¤TF[NTQ«SHNF

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

5JQFHJXXF¨¤TIF[NTQ«SHNFSFKFR®QNF
5TWUWTYJ¨¤THTSXTQTHTWFLJRJOZXYN¨FJRKF[TWIFX[®YNRFXIF[NTQ«SHNFITRªXYNHF
5TWHTSǩXX¤TFWWJUJSINRJSYTUJWI¤TJHZWFSFXKFR®QNFXFYNSLNIFXUJQF[NTQ«SHNF
Para que cada membro da família cumpra sua responsabilidade em amor.
5FWFVZJFKFR®QNFHWNXY¤XJOFG«S¨¤TUFWFFXIJRFNXKFR®QNFXIFYJWWF
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Dia 23
A FAMÍLIA E A DOR DA PERDA

C

ompreender e fazer a vontade de Deus é o
ideal que todos nós devemos buscar. Mas isso
nem sempre e fácil e aceitável, especialmente quando
envolve a separação física
de nossos mais queridos.
Creio que nenhum de nós
algum dia vai se conformar
com a dor da separação,
mesmo que, em termos de
compreensão racional, isso
seja consciente. A dor da
perda de um de nossos queridos, quer seja de relação
parental ou de amizade, traz
sempre desalento. A partida
para a eternidade de todas
as pessoas está dentro da
soberania de Deus, a qual
temos que compreender
e aceitar, como declara o
XFQRNXYF ST 8FQRT  ǈPreciosa é à vista do
8*3-47FRTWYJITXXJZXXFSYTXǉ4VZJUWJHNXF
RTXªYJWHTSXHN«SHNFJYWFGFQMFWUFWFVZJYTITX
ao nosso redor vivam na presença do Senhor ao
deixarem este mundo.

Momentos de tristeza, dor e lágrimas também fazem parte da vontade de Deus para cada um de
nós. É a forma como somos
YWFYFITX F ǩR IJ HTRUWJ
endermos o quanto somos
frágeis e que nada podemos
fazer para acrescentar mais
dias a nossa vida, a não ser
vivermos de tal maneira que
quando formos chamados,
também recebamos a coroa
da vitória.

A dor da separação
é aliviada com
a certeza de que
nos encontraremos
com o Pai e então
não haverá mais
dor ou tristeza.

Lembre-se que somos pó e
ao pó voltaremos, mas o sopro de Deus em nós voltará
à presença do Pai. A dor da
separação é aliviada com a
certeza de que nos encontraremos com o Pai e então não
haverá mais dor ou tristeza.
Somente louvaremos para
todo o sempre o nosso Senhor.
Levante seus olhos ao céu e clame ao Senhor para
que Ele mesmo alivie a dor da separação que porventura esteja em seu coração.

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Por conforto do alto para as famílias enlutadas.
Por compreensão e aceitação da soberania de Deus em meio à dor da perda.
5TWHTSXHN«SHNFJF¨¤TJRUWTQIFJ[FSLJQN_F¨¤T
5TWZRFWJFQUJWHJU¨¤TIFSTXXFKWFLNQNIFIJJIJUJSI«SHNFIJ)JZX
Por esperança mediante a certeza do reencontro das famílias na glória.
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Dia 24
A FAMÍLIA E O NINHO VAZIO

O

s estudiosos do comportamento humano
denominam síndrome do ninho vazio o sentimento de solidão e depressão que muitos casais
UFXXFRFYJWIJUTNXVZJZRTZRFNXǩQMTXIJN]FR
a casa. Parece que nós, pais, queremos que aquele
bebezinho que chegou um
dia para alegrar a casa continue ali sendo cuidado, alimentado e educado, mesmo
que ele já seja adulto e tenha
construído uma carreira proǩXXNTSFQ J FLTWF JSHTSYWJ F
sua cara-metade e vá continuar o ciclo natural da vida.

do se casaram. Os pais devem ver esse momento
HTRT ZRF TUTWYZSNIFIJ IJ WJǪJYNW XTGWJ YTIT T
tempo de matrimonio e iniciar um novo ciclo de
[NIF F ITNX 6ZJR XFGJ$ WJFQN_FWJR FQLZR XTSMT
ainda não realizado, e prepararem-se para a nova
tarefa de serem avós.

Os pais devem ver
esse momento como
uma oportunidade de
7ĉ 7 7
 
tempo de matrimônio
e iniciar um novo ciclo
de vida a dois.

Conforme encontramos em
,«SJXNX “E criou Deus
T MTRJR ¡ XZF NRFLJR  ¡
NRFLJR IJ )JZX T HWNTZ 
homem e mulher os criou. E
Deus os abençoou, e Deus
QMJX INXXJ +WZYNǩHFN J RZQYN
plicai-vos, e enchei a terra,
J XZOJNYFNF @Bǉ Claro que a
continuidade da vida e o cumprimento dessa conǩLZWF¨¤T IJ KFR®QNF VZJ T 8JSMTW NSXYNYZNZ UFXXF
UTWǩQMTXIJN]FSITXJZXUFNXJNSNHNFSITZRFST[F
família. Dessa forma, é fundamental que pais de
todas as épocas aceitem que um dia voltarão a ser
HTRTSTNS®HNTTZXJOFHTRTSTǈJSǩRX´XǉVZFS

Muitas vezes este sentimento de perda é mais intenso
nas mulheres que durante
a vida se dedicaram unicamente à família sem uma
atividade fora do lar. Como
sabemos, a vida é construída
de muitas fases. Para o casal
HTR ǩQMTX JXXF ª ZRF IJQF
É necessário considerar esse
momento como algo natural
e positivo, pois muitas vezes
o simples deixar a questão
de lado tem levado muitos
casais à separação, que não é
o desejo do Pai.

8J [TH« JXY¢ [N[JSIT MTOJ F
J]UJWN«SHNF IT SNSMT [F_NT GZXVZJ JR TWF¨¤T F
orientação de Deus. Se necessário, procure a ajuIF IJ ZR UWTǩXXNTSFQ &XXNR HTRT GZXHFRTX ZR
RªINHTUFWFFXINǩHZQIFIJXK®XNHFXIJ[JRTXHZNIFW
IFXINǩHZQIFIJXJRTHNTSFNXUFWFFQHFS¨FWRTXZRF
vida saudável.

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Pelos casais com síndrome do ninho vazio.
Por conforto na solidão e por cura da depressão nesses casos.
Para que os casais encarem essa nova fase como uma oportunidade para um novo ciclo de vida a dois.
Para que não ocorram separações.
Por orientação e sabedoria do Espírito Santo aos casais nessa condição.
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Dia 25
A FAMÍLIA E O DESAFIO DA VIUVEZ
ǈ)NXXJ UTWªR 7ZYJ 3¤T RJ NSXYJX UFWF VZJ YJ
FGFSITSJJIJN]JIJXJLZNWYJ UTWVZJFTSIJVZJW
que tu fores irei eu, e onde quer que pousares, ali
UTZXFWJNJZ TYJZUT[TªTRJZUT[TTYJZ)JZX
ª T RJZ )JZX  4SIJ VZJW VZJ RTWWJWJX RTWWJWJN
eu, e ali serei sepultada. FaçaRJFXXNRT8*3-47JTZYWT
tanto, se outra coisa que não
seja a morte me separar de
YNǉ 7Y

& UJWIF IT HµSOZLJ ª NSYJSXFRJSYJ INK®HNQ UTNX
muitas vezes é a ruptura de sonhos, de projetos
juntos que jamais serão realizados. Lamentar a
viuvez é necessário, mas é importante que essa
QFRJSYF¨¤TS¤TXJYTWSJZRJXYFITHTSYNSZT3T
passado, quando o homem
era na maioria das vezes o
único provedor da família, a
[NZ[J_HFZXTZRZNYFXINǩHZQ
dades, com repercussão até
os dias atuais. A viuvez não
ª T ǩR IF [NIF UFWF T HµS
OZLJ VZJ ǩHF  NRUTWYFSYJ
que haja a continuidade da
família e dos valores que até
então foram as bases da família.

A viuvez não é
Ĉ ê êê7ê
»Ĕ!3Ĉê

T

alvez essa seja a história
de viuvez mais intensa
que encontramos registraIF SF MZRFSNIFIJ 8¤T YW«X
mulheres que quase ao mesRT YJRUT ǩHFR [N»[FX :R
quadro que ainda emociona
apesar de tanto tempo. Uma
nora faz o juramento à sogra de acompanhá-la
onde quer que ela fosse, de estar junto, de não
abandoná-la. Mas a viuvez atinge de igual modo
FTX MTRJSX 3F '®GQNF JSHTSYWFRTX &GWF¤T HMT
rando a morte de Sara e tantos outros que podeW®FRTXQNXYFWTZVZJ[TH«JXYJOFQJRGWFSITSJXYJ
momento.

Em todos os exemplos que
encontramos na Bíblia as viúvas e viúvos experimentaram a presença e a misericórdia de Deus, e
hoje não é diferente. Assim como os servos do pasXFIT [JSHJWFR JXXJX IJXFǩT [TH« MTOJ YFRGªR
será com certeza um vencedor em sua família.

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Para que viúvos e viúvas experimentem a presença e a graça de Deus.
Para que a lamentação e a murmuração não se tornem um estado continuo.
Pela provisão de Deus às viúvas de homens que eram os únicos provedores da família.
5FWFVZJFUJXXTF[N»[FUWTXXNLFǩWRJSFHTSYNSZNIFIJIFKFR®QNF
Para que os casais aproveitem ao máximo e com qualidade o tempo juntos até que a morte os separe.
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Dia 26
A FAMÍLIA E O DESAFIO DAS DÍVIDAS
“Pois qual de vós, querendo edificar uma torre,
não se assenta primeiro a fazer as contas dos
LFXYTXUFWF[JWXJYJRHTRVZJFFHFGFW$5FWF
que não aconteça que, depois de haver posto os
alicerces, e não a podendo
acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer
IJQJǉ 1H

A Bíblia diz que devemos ser bons mordomos, ou seja,
bons administradores de tudo o que vem a nossas
mãos. O servo do Senhor deve procurar administrar
seus recursos com muito cuidado para não se tornar
um escravo da dívida. Como o
texto acima demonstra, antes
de alguém entrar em uma empreitada deve avaliar todos os
riscos possíveis e os recursos
disponíveis. Quem segue essa
orientação com certeza alcançará bons resultados e não
acumulará dividas.

O servo do Senhor
deve procurar
administrar
seus recursos
com muito cuidado
para não se tornar um
escravo da dívida.

D

ívidas podem ser entendidas como o conjunto de compromissos
financeiros que alguém
tem de saldar em um tempo determinado. As dividas
podem ter diversas origens.
Muitas vezes uma pessoa
pode se envolver em uma
dívida em função de uma
situação incontrolável a
que foi submetida, a exemUQTIJZRFHNIJSYJ3TJSYFSYTTVZJRFNXYJ
mos observado é a dívida fruto de uma maneira
desorganizada de administrar os recursos da
família.

Muitas pessoas iniciam com
uma pequena dívida, vão se
envolvendo mais e mais e
terminam por serem escravizadas pelas dívidas. O melhor
caminho para não cair nessa
armadilha é buscar a orientação do Senhor antes de qualquer comprometimento. Mas, se por uma razão
incontrolável isso aconteceu, busque também a
TWNJSYF¨¤TIT8JSMTWJFFXXNXY«SHNFIJZRUWTǩX
sional. Lembre-se: Deus nos criou para a liberdade.

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Pelas famílias endividadas.
Para que as famílias se organizem na maneira de administrar os recursos.
Para que as famílias tenham cuidado com a mordomia de tudo.
5FWFVZJFXKFR®QNFXJXHWF[N_FIFXUJQFI®[NIFJSHTSYWJRTXRJNTXUFWFFQNGJWIFIJǩSFSHJNWF
Para que os chefes de família aprendam a buscar orientação do Senhor antes de qualquer comprometimento.
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Dia 27
A FAMÍLIA E O DESAFIO DO DIVÓRCIO
Ǆ1JRGWFXJIJKZQFST$

FTUWNRJNWTHFXFRJSYT4)NFGTXFGJVZJXJZǩR
se aproxima, e não admite sofrer a derrota sozinho.
Seu intento é manchar a igreja de Jesus atacando
as famílias.

Ǆ&VZJQJHFXFITHTRFXNHWFSF$
— É. Esse mesmo. Se separaram...
6ZFSYFX [J_JX [TH« O¢ UWJXJSHNTZ JXXJ IN¢QTLT$
Quantos dos seus parentes, amigos e conhecidos
JXY¤TXJUFWFITX$
2ZNYTX$
Vemos com tristeza, espanto
e muita preocupação que
esse mal já se aninhou no
meio evangélico. É chegada
a hora de prepararmos as
famílias para lutarem contra
essa arma do inimigo, que
é abominável aos olhos de
)JZX 2Q

Satanás sabe que uma igreja com famílias fortes e
alicerçadas nos princípios eternos de Deus é uma
fortaleza contra suas investidas. Sabe-se que até já existe
uma organização demoníaca
especializada em treinar e
NSǩQYWFW SFX NLWJOFX MTRJSX
bem apresentáveis com o
objetivo de aliciar mulheres,
principalmente esposas de
Q®IJWJXFǩRIJIJXYWZNWQFWJX
e causar escândalos.

O divórcio faz
desaparecer a
diferença entre
os lares cristãos
e os não cristãos.

O divórcio faz desaparecer a
diferença entre os lares cristãos e os não cristãos. À medida que essa diferença
desaparece, é quebrado o impacto do santo sobre
o mundano. O certo se confunde com o errado e viHJ[JWXFJTXǈHWNXY¤TXǉWJQFYN[N_FRTXFGXTQZYTXIJ
)JZXSFGZXHFIJOZXYNǩHFWXJZXUJHFITX&KFR®QNF
sempre foi o principal alvo do ataque satânico.
Tudo começou no Jardim do Éden, com o ataque

Meus irmãos! A família constitui o alvo preferido de Satanás, que tem no divórcio
a sua maior arma de destrui¨¤T 3T IN[´WHNT JQJ KF_ [TH« FHWJINYFW VZJ ǈ[FQJ
YZITǉ UJQT INWJNYT IJ XJW KJQN_ +F_ [TH« FHWJINYFW
que o perdão não existe no relacionamento entre
marido e mulher. Induz a crer que a solução é desunir o que Deus uniu, negar as promessas do altar
e se entregar ao conselho do ímpio, na demoníaca
prática do divórcio.

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Para que o mal do divórcio não tome conta do meio evangélico, assim como tomou conta do mundo.
Para que os valores cristãos sobre o casamento não sejam relativizados.
Para que Deus preserve a família contra os ataques ferozes do Diabo.
Pela igreja, para se fortaleça contra esses ataques.
Pelos casais cristãos, para que permaneçam casados, buscando em Deus a renovação constante do
amor e do respeito.
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Dia 28
A FAMÍLIA E A COMPAIXÃO E GRAÇA
“E percorria Jesus todas as cidades e povoados,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho
do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se
IJQFX UTWVZJ JXYF[FR FǪNYFX J J]FZXYFX HTRT
T[JQMFXVZJS¤TY«RUFXYTWǉ 2Y

M

FYJZXSFWWFVZJ/JXZX
percorria as cidades,
aldeias ou povoados, ensinando nas sinagogas deles,
pregando o Evangelho e
curando as enfermidades e
moléstias entre o povo. Jesus
passava grande parte do seu
tempo convivendo com as
pessoas e vendo seus desaǩTX IN¢WNTX 4 [JWXT  STX
diz: “Vendo ele as multidões,
compadeceu-se delas, porVZJJXYF[FRFǪNYFXJJ]FZXYFXHTRTT[JQMFXVZJ
S¤TY«RUFXYTWǉ

parábola do bom samaritano deixa isso bem claro.
O sacerdote e o levita tiveram pena daquele homem caído à beira da estrada, mas o samaritano
parou e se compadeceu dele. A parábola nos ensina
que a verdadeira religião é a prática do amor. É crer
KF_JSIT[N[JWTVZJHW«JKF_JWTGJR9NFLTIN_
“A religião pura e sem mácula,
para com o nosso Deus e Pai,
é esta: visitar os órfãos e as
[N»[FX SFX XZFX YWNGZQF¨¶JXǉ
9L

O Senhor Jesus tem
convocado nossas
famílias a olhar ao
redor com esse
mesmo sentimento.

Uma palavra que chama muito a nossa atenção é
compaixão: sentimento somado a ação! É sede de
amor e de misericórdia. Ao conviver diretamente
com as pessoas, Jesus presenciava o quanto às
multidões estavam desorientadas. Era mais do que
um sentimento de pena por alguém que sofre. A

O Senhor Jesus tem convocado nossas famílias a olhar
ao redor com esse mesmo
sentimento. Vejamos quantos
necessitados, abandonados e
carentes estão à beira da estrada, destruídos pelo pecado,
assaltados pelo mal. Quanta
ruína e tragédia! Somos chamados a agir como Jesus, a ajudar alguém hoje, fazer o bem, levar uma
palavra de conforto e de paz ajudando a levantar o
caído que está à margem do caminho. Lembre-se de
5WT[ªWGNTX“Quem se compadece do pobre ao
8*3-47 JRUWJXYF J este lhe paga o seu benefíHNTǉ Este é um tempo oportuno para que nossas
famílias abençoem os mais necessitados.

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Por famílias saudáveis que demonstrem atitudes de compaixão e graça.
Por mais sensibilidade em nossas famílias diante da necessidade das pessoas ao nosso redor.
Para que nossas famílias tenham mais amor.
Pelas famílias carentes a nossa volta.
Por chefes de família cheios do Espírito Santo que liderem sua casa e igreja no caminho da compaixão
e graça.
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Dia 29
A FAMÍLIA E A ENTREGA DOS FILHOS AO SENHOR
“Por isso eu também o entreguei ao Senhor, pois
todos os dias que viver, ao Senhor estará entregue.
*FITWFWFRFQNFT8JSMTWǉ(1Sm 1.28)

A

Bíblia nos conta a história de Ana, uma mulher
que sofria duramente por ser estéril. A vida Ana
foi marcada pela tristeza e pelas provocações de
Penina, concubina de seu marido. Mas Ana busca ao Senhor
em oração. Ela, que tem esse
grande desejo de ser mãe,
abre o coração e pede a Deus
ZR ǩQMT &SF KF_ ZRF FQNFS¨F
com o Senhor, de que, ao ser
UWJXJSYJFIFHTRZRǩQMTJQF
o entregaria ao Senhor. Veja
a sua oração: ǈ8*3-47 ITX
Exércitos, se benignamente
FYJSYFWJXUFWFFFǪN¨¤TIFYZF
serva, e de mim te lembrares,
e da tua serva te não esqueceWJXJQMJIJWJXZRǩQMT[FW¤TFT8*3-47TIFWJNUTW
todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não
UFXXFW¢ SF[FQMFǉ (1Samuel 1.11). Deus bondosamente
ouviu o clamor de Ana e a agraciou com a chegada
IJZRQNSITǩQMTTVZFQWJHJGJZTSTRJIJ8FRZJQ

-F[JSITT IJXRFRFIT QJ[TZT HTSXNLT HTR ZR
ST[NQMTIJYW«XFSTXZRJKFIJKFWNSMFJZRTIWJIJ
[NSMTJTFUWJXJSYTZ¡(FXFIT8*3-47F8NQ´*WF
o menino ainda muito pequeno. Disse Ana ao sacerdote Eli: “Ah! Meu senhor, tão certo como vives, eu
sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando
FT8*3-475TWJXYJRJSNST
TWF[F JZ  J T 8*3-47 RJ
concedeu a petição que eu
QMJǩ_JWF5JQTVZJYFRGªRT
trago como devolvido ao SE3-47UTWYTITXTXINFXVZJ
[N[JW UTNXIT8*3-47TUJIN
*JQJXFITWFWFRFQNT8*3-47ǉ
8R

Famílias saudáveis
que amam missões
Ĕ 73êĈ2 
ao Senhor, para que a
vontade de Deus seja
feita na vida deles.

Os dias foram passando como nos mostra o texto
bíblico, mas Ana não deixou o tempo apagar do seu
coração aquele compromisso, como nos mostra o
verso 22: “Ana, porém, não subiu e disse a seu marido:
Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para
XJW FUWJXJSYFIT UJWFSYJ T 8*3-47 J UFWF Q¢ ǩHFW
UFWFXJRUWJǉ De fato, Ana fez conforme prometeu.

Talvez este seja um dos granIJX IJXFǩTX VZJ TX UFNX JS
KWJSYFRSJXYJXINFXTIJXFǩT
da entrega. Porém, famílias
saudáveis que amam missões
JSYWJLFRXJZXǩQMTXFT8JSMTWUFWFVZJF[TSYF
de de Deus seja feita na vida deles. Se for desejo
de Deus convocá-los para servirem como ministros
IT7JNSTFXXNRT8JSMTWTKFW¢+NHFTIJXFǩTUFWF
cada pai, cada mãe, fazer como Ana: devolver seus
ǩQMTXF)JZXJIJN]FWVZJ*QJTXINWJHNTSJJRYTIFX
as coisas, inclusive em sua vocação. Samuel teve
toda uma vida dedicação à obra do Senhor. Assim
YFRGªRUTIJFHTSYJHJWHTRSTXXTXǩQMTX5TWNXXT
KF¨FHTRT&SFIJ[TQ[FXJZXǩQMTXF)JZX;TH«JX
taria disposto a entregar o seu Samuel como forma
IJLWFYNI¤TJFITWF¨¤TFT8JSMTW$

Oremos
1. 5TWKFR®QNFXXFZI¢[JNXVZJJSYWJLZJRXJZXǩQMTXFT8JSMTW
2. 5JQTXUFNXUFWFVZJXJQJRGWJRIFIJINHF¨¤TIJXJZXǩQMTXSTFQYFWJS¤TTXIJXJXYNRZQJR¡TGWF
missionária quando e se Deus os chamar.
3. 5JQTXUFNXUFWFVZJJSHFWJRHTRTRTYN[TIJLWFSIJMTSWFJFQJLWNFTHMFRFITIJXJZXǩQMTX
4. 5JQTXUFNXUFWFVZJXJKTWTHFXTHTRUWJJSIFRHTRFRTWJLWFYNI¤TF)JZXFIJHNX¤TIJXJZXǩQMTX
pelo ministério.
5. 5JQTXǩQMTXUFWFVZJXJNXXTFHTSYJHJWS¤TIJXTGJIJ¨FRFTHMFRFITIJ)JZXJXJOFRINWNLNITX
inteiramente por Ele.
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Dia 30
FAMÍLIAS VIVENDO PARA A GLÓRIA DE DEUS
ǈ(TS[ªRVZJJQJHWJX¨FJVZJJZINRNSZFǉ(Jo 3.30)

E

XYJ YJR XNIT ZR YJRUT IJ LWFSIJX IJXFǩTX
para todos nós. Quando olhamos para o ser
humano, nos deparamos com grandes males como
orgulho, egocentrismo e egoísmo. Esses são sintomas presentes em nossa sociedade e que muitas
[J_JXY«RGZXHFITYTRFWQZ
gar dentro do povo de Deus.
Esses sentimentos levam o
ser humano a se tornar cada
dia mais distante de Deus e a
ser um roubador da glória de
Deus. É natural que o homem
busque glória para si mesmo.
-TOJ JQJ JXY¢ FYª RJXRT
querendo determinar o que
)JZX YJR IJ KF_JW 3¤T ª
isso que a Palavra de Deus
nos ensina. Quando olhamos para a vida de João
Batista, temos um grande exemplo de alguém que
viveu para a glória de Deus. Foi ele que fez a seLZNSYJFǩWRF¨¤TFWJXUJNYTIJ/JXZX“Convém que
JQJHWJX¨FJVZJJZINRNSZFǉ

dada unicamente a Ele. Paulo foi claro nos ensiSFSITJR7TRFSTX“Porque dele, e por meio
dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a
LQ´WNFJYJWSFRJSYJ&RªRǉ Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais reconhecemos quem Ele
é, e assim lhe rendemos a nossa adoração.
Lembro-me de Paulo escrevendo à igreja em Corinto:
“Portanto, quer comais, quer
bebais ou façais outra coisa
qualquer, fazei tudo para a
LQ´WNF IJ )JZXǉ (T 
9ZITTVZJǩ_JWRTXNSHQZXN[J
SF KFR®QNF IJ[J LQTWNǩHFW F
Deus. Que nosso relacionaRJSYT HTR T HµSOZLJ HTR
TX ǩQMTX HTR F KFR®QNF JR
nosso trabalho, com nossos
amigos, seja sempre para glória de Deus. Que a cada
dia reconheçamos mais e mais quem Deus é o gloriǩVZJRTXUJQFXZFLWFSIJ_F&ǩSFQªUFWFNXXTVZJ
fomos resgatados como Pedro, nos ensina: “Vós,
porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação sanYFUT[TIJUWTUWNJIFIJJ]HQZXN[FIJ)JZXFǩRIJ
proclamardes as virtudes daquele que vos chamou
IFXYWJ[FXUFWFFXZFRFWF[NQMTXFQZ_ǉ 5J

"  Ĉ7 O
inclusive na família,
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Viver para a glória de Deus é buscar todos os dias
ter o mesmo sentimento de João Batista no cora¨¤TYTITTYJRUTVZJWJWVZJ/JXZXXJOFLQTWNǩ
cado através de nossas palavras e ações. Devemos
reconhecer diariamente que toda a glória deve ser

6ZJ YTITX TX INFX STXXFX KFR®QNFX FǩWRJR ǈ3´X
[N[JRTXUFWFFLQ´WNFIJ)JZXǉ

Oremos
1.
2.
3.
4.
5.

Por famílias saudáveis que vivam para a glória de Deus.
Para que Jesus cresça em nossa vida e cada um de nós diminua.
Para que vivamos em família de modo que toda a glória por nossas realizações seja atribuída a Deus.
5FWFVZJYZITVZJǩ_JWRTXJRKFR®QNFLQTWNǩVZJF)JZX
Para que nossa família reconheça mais e mais quem Deus é.
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