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INTRODUÇÃO
A Escola de Vida Familiar, como o próprio nome já indica, estudará as
várias facetas da vida em família. Veremos em detalhes os papéis de cada um
dos membros da família para que esta possa se desenvolver de forma sólida e
proporcione bem-estar, alegria e felicidade a cada um de seus membros.
Veremos durante estas aulas o plano criado por Deus para o homem, para que
este se relacionasse, formasse família e vivesse a bênção do Senhor para si.
Siga estes passos e tenha uma família abençoada.

AULA 1.
FAMÍLIA
Desde a criação do homem, o propósito de Deus tem sido a bênção e o
bem-estar pleno do ser humano. Através da constituição da família como eixo
da humanidade. O Senhor quer permitir a plenitude para cada um dos seus
filhos. Com a aplicação de alguns princípios chaves à luz da Palavra de Deus,
você poderá estabelecer uma família que glorifique ao Senhor e que lhe permita
ser feliz.
O PLANO DE DEUS PARA A FAMÍLIA
Gênesis 1:27
Para Deus o matrimônio é a extensão de Sua própria natureza. Podemos
dizer que o princípio fundamental da felicidade conjugal ficou sujeito à
obediência que o casal desse à Palavra de Deus.
É importante compreender a intenção de Deus em redimir casamentos e
famílias e restaura-los ao Seu plano original, a fim de que nosso entendimento
se ajuste ao propósito divino de viver perfeitamente, dentro das relações que
Ele ordenou para os lares.
Deus estabeleceu um fundamento
Mateus 7:24-27
Todo casal que chega ao casamento deve trabalhar primeiramente nos
alicerces, deve-se construir um lar, tendo em conta que o alicerce é o que dá o
suporte à conformação da família. O Senhor disse: “o alicerce de um lar é ouvir,
guardar e praticar”.
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Ele mesmo escolheu um casal
Gênesis 2:18
O matrimônio não é idéia, mas divina. Deus criou o homem com
capacidade de sentir atração pelo sexo oposto: o homem pela mulher, a mulher
que fosse o apoio, o suporte e que ambos fossem uma equipe. O propósito
desta unidade é estabelecer uma geração para Deus.
Uniu-os em matrimônio
Lucas 15:11-32
A bênção vem em plenitude quando as pessoas se casam, Deus
abençoou o casal e ambos receberam o mesmo grau de responsabilidade. Se o
casal se mantém em plena harmonia, estas três bênçãos permanecerão sobre
eles:
1 – Frutificai: o fruto é o que determina o tipo da árvore. A vida do primeiro
casal era de inocência e pureza, pelo que o fruto deveria ser santificação.
2 – Multiplicai-vos: os filhos dentro do matrimônio são o resultado de um
trabalho em equipe, e isto traz a multiplicação. Assim como é no mundo natural,
também é no espiritual.
3 – Dominai: a vida de santidade deve conduzir à multiplicação e esta à
autoridade. Um casal unido em harmonia e na direção da Palavra é tão
poderoso como a força de um exército bem organizado.

•
•
•
•
•
•
•

Deu diretrizes
Gênesis 2:15-25
O homem deve prover para a sua casa e proteger sua família.
Deve ser obediente.
Companheirismo.
O homem determina o destino de sua família.
Dos dois fez um só.
Proteção da intimidade.
Transparência.
A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
Estabilidade conjugal
Lucas 14:27-30
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Para poder construir o lar, você deve ter visão para o futuro, visualizar que
vão ser felizes e que terão a força para perseverar juntos e conseguir
reproduzir-se por várias gerações.
Descendência
Salmos 127:3-5
Os filhos são a herança que Deus mesmo dará, pois de outro modo, se
um homem morrer sem filhos, sua casa ficará por edificar.
Família abençoada
Lucas 14:27-30
A videira é uma representação da alegria e da frutificação. Estas são as
duas habilidades que o Senhor deu às esposas. Os filhos são como a oliveira,
que representa a unção de Deus, que é o que dá forças às famílias para a
conquista.
Amor conjugal
Salmos 128:3
É fundamental que o amor conjugal seja alimentado diariamente com
palavras, com atitudes e com pequenos detalhes. Deve haver um compromisso
firme do casal de não permitir que a chama do amor romântico a outras
mulheres.
Liderança da mulher
Tito 2:4
O apóstolo Paulo motiva às mulheres a se desenvolverem
ministerialmente e a que adquiram capacitação para ensinarem a outras
mulheres.
ASSUMINDO RESPONSABILIDADES
Aplicando uma correção eficaz
Provérbio 13:24; 22:15.
Há três passos para aplicar a correção dentro da família:
1 – Para edificar: os pais devem corrigir seus filhos desde a mais tenra infância,
estabelecendo limites e regras para ajudar em seu crescimento.
2 – Para motivar: é fundamental como pais, motivar sempre os filhos e
abençoá-los diariamente.
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3 – Para consolar: os filhos devem entender que não estão sozinhos em suas
lutas, mas que contam com a ajuda e o apoio dos pais, a quem poderão
recorrer em qualquer circunstância e encontrar refúgio. O valor de nossos filhos
não é avaliado pelo que eles fazem, mas sim pelo que eles são.
A importância de uma boa instrução
Provérbios 22:15
É dever dos pais, com amor e seu exemplo, ir orientando os filhos para
que possam andar no caminho da verdade, investir tempo com eles na etapa
de sua formação e procurar pontes de comunicação para cultivar o
relacionamento com eles.
Provisão das necessidades
1 Timóteo 5:8
Primeiro os pais são os responsáveis pra prover o suprimento de todas as
necessidades do lar, depois são os filhos que têm a força de provisão para a
família, e é quando os filhos devem honrar a seus pais com seus bens para que
Deus não os classifique como ímpios.
Valores morais
Colossenses 3:21; Efésios 6:4.
A disciplina dos filhos deve ser equilibrada, nem muito drástica a ponto de
perderem o ânimo, nem muito permissiva a ponto de se estragarem, de
perderem seus valores éticos e morais.
A mulher exemplar
Provérbios 31:10
Habilidade para estruturar sua casa, disciplinar e educar os filhos e trazer
prosperidade à sua casa.
Casamento ideal
Marcos 10:6-9
Aqueles que unem suas vidas sob a unção de Deus, os que firmam com
eleuma aliança, e se esforçam por acatar Seus mandamentos, terão forças
para superar qualquer obstáculo.
O amor incondicional de Deus
Salmos 27:10
Escola de Vida Familiar
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As mãos de Deus estão sempre abertas para dar consolo a cada um de
seus filhos, ainda que os pais terrenos tenham abandonado, deixado de dar
atenção e carinho a seus filhos, Deus é um pai presente.
O PAI
É ele a base sólida da família. Deus quer que os homens resgatem sua
autoridade de pais, que possam construir um relacionamento com seus filhos,
uma vez que é o pai quem projeta o destino de sua família. Um pai guiado por
Deus tem características diferentes das ensinadas pelo mundo.
1 – Um pai misericordioso – Lucas 15:20 – como na parábola do filho pródigo,
um pai está sempre disposto a receber e perdoar seu filho, apesar de sua
rebeldia.
2 – Pai de multidões – Gênesis 17:5-6 – como foi com Abraão, agrada ao
Senhor estender sua descendência por mil gerações.
3 – Pai que abençoa seus filhos – Gênesis 27:27-29 – a bênção é o caminho
que o pai traça para seus filhos: cada palavra que sai de seus lábios, ativa a
esfera espiritual e a põe a trabalhar para que tudo o que disse sobre eles se
cumpra.
4 – Pai exemplar – 1 Reis 9:4-5; Salmo 15 – Davi é conhecido como um homem
conforme o coração de Deus – um homem comprometido com a casa de Deus,
levou uma vida de integridade permanente, nunca falou mal dos outros, nem
aceitou murmurações contra seu próximo, cumpria o que dizia e não tinha de se
retratar, transparente em suas finanças.
5 – Pai substituto – Estér 2:11 – Mardoqueu cuidou de Estér e a educou como
sua própria filha, preencheu qualquer vazio emocional que pudesse haver na
vida dela, fez dela uma mulher segura de si mesma e dependente de Deus.
A MÃE
Mulheres virtuosas
Provérbios 31:10-31
Habilidade para estruturar sua casa, disciplinar e educar os filhos e trazer
prosperidade à sua casa.
O QUE VOCE ESTÁ SEMEANDO EM SUA FAMÍLIA
Gálatas 6:7-9
Escola de Vida Familiar
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O lar é como um terreno onde as sementes das palavras que foram
expressas no passado são as que germinam com todas as suas conseqüências
no presente; por isso, o que semearmos agora, dará seu fruto no amanhã. A
sociedade atual está enfrentando uma das piores crises de toda a história da
humanidade: a crise que se apresentou no núcleo familiar. São muitos os
fatores que o provocam: televisão, rádio, os meios de comunicação escritos e
falados geram uma influencia crucial para a família, cujo propósito central é
deteriorá-la e dividi-la. A maior proteção para a família é quando o casal se
envolve dentro do ministério, isto produz efeito em todos, e permite que os
filhos queiram seguir o exemplo dos pais. Os pais devem semear nos filhos
somente coisas boas.
Motive-os a que sejam pessoas positivas
Motive-os a terem uma vida de fé que não se deixa influenciar pelas
circunstâncias, mas aprende a falar a Palavra de Deus e expressar seu
conselho.
Ensine-lhes a integridade
Ensine-lhes a integridade nos relacionamentos sentimentais, que nunca
brinquem com os sentimentos dos outros; integridade nos relacionamentos com
os amigos, que nunca traiam a ninguém. Ensinem através do exemplo do lar.
Motive-os a terem um espírito de superação
Motive seus filhos para que eles possam influenciar através do
cristianismo, no setor da sociedade onde estejam se desenvolvendo. A
sociedade pede aos gritos uma estabilidade familiar. E nós sabemos que a
única maneira de encontrá-a é através de Jesus Cristo.
Ajude-os a ter uma auto-estima equilibrada
Libere diariamente palavras de bênçãos sobre os seus filhos, elogie seus
feitos, não os envergonhe quando as coisas não saem como você esperava,
que vejam as adversidades como pequenos obstáculos que os ajudarão a
superar-se a cada dia. Ajude cada um de seus filhos a ter a imagem correta de
si próprios.
Ajude-os a guardar regras
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Ajude-os a se disciplinarem em tudo: a respeitar horários, em seu asseio
pessoal, em seus estudos, a cumprirem com seus compromissos, na
responsabilidade com seu ministério e no relacionamento com Deus.
Ajude-os a se relacionarem com outras pessoas
Ajude-os nas relações humanas, a tratarem bem primos, amigos,
companheiros, e a se expressarem corretamente; e também que sejam bons
leitores.
DEVERES QUE OS PAIS DEVEM COMPARTILHAR COM OS FILHOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Dialogar com eles
Disponha de tempo diariamente para dialogar com seus filhos;
Evite levantar a voz, recriminar ou satirizar;
Durante a conversa transmita fé e motivação;
Crie um ambiente propício à comunicação, não deixando a falta de
perdão transformar o ambiente em um lugar de tensão;
Tenham atividades recreativas que integrem cada um dos filhos, tendo
em conta suas idades;
Conte com seus filhos na hora de tomar decisões importantes;
Tratem seus filhos como tratam os amigos;
Que eles sintam que são pessoas mais importantes pra você e
aprendam a valorizar isso.
PAPEL DOS FILHOS

Honrar aos pais
Efésios 6:1-3
Honrar aos pais é um mandamento divino que vem acompanhado de uma
dupla promessa:
a) Irá bem em tudo o que fizer.
b) Prolongará os seus dias na terra.
O que é honrar?
• Ser obediente a eles.
• Receber seus conselhos e ensinos.
• Trazer alegria às suas vidas.
• Cuidar deles na velhice.
Escola de Vida Familiar
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• Abençoá-los sempre para que seu entendimento seja claro e sua vida
resplandeça.
Conclusão
Entendendo que o propósito de Deus é construir neste tempo, famílias
sacerdotais, cada um dos membros da família deve esforçar-se por trazer a
presença de Deus a seus lares, e desta maneira o Espírito Santos manterá a
harmonia dentro das famílias.

AULA 2.
AUTO-ESTIMA
SUPERANDO OS PROBLEMAS EMOCIONAIS
Lamentações 5:7
Os filhos são a extensão do caráter dos pais, suas vidas os afetam
positiva ou negativamente. Deus abriu um novo caminho através de Deus
Cristo, para que por meio dEle, seja tirada toda maldição e restaurada a bênção
às nossas vidas, famílias e ministérios.
A auto-estima
2 Samuel 9:6-8
Por todas as adversidades que sofrera, Mefibosete, permitiu que seu
coração se enchesse de toda classe de pensamentos negativos que passaram
a fazer parte de sua personalidade, por tudo isso lhe foi difícil assimilar a idéia
de o rei Davi restituir-lhe os privilégios de príncipe. Davi é um protótipo de
Cristo e Mefibosete o protótipo de um homem atribulado, e as palavras do rei
representam o próprio oferecimento de Cristo a cada um de nós.
O filho volta para o pai
Lucas 15:17-19
O filho representa nossa vida de distanciamento de Deus, situação em
que a única coisa que se obtém, é o esbanjamento da riqueza espiritual. Cada
dia longe do Pai, a crise é maior. A atitude do filho é um exemplo do que
devemos fazer para procurar a restauração espiritual.
Escola de Vida Familiar
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Caiu em si = parou em seu caminho e repensou sobre a loucura que estava
fazendo.
Tomou uma decisão = teve a coragem de procurar uma segunda oportunidade.
Foi com um coração arrependido. Não desejava os privilégios de antes,
mas queria ser aceito pelo menos como um servo.
O pai restaura o filho
Lucas 15:20
Sem se importar o que tivermos feito no passado, quando tomamos a
decisão de voltarmos para Deus, Ele correrá ao nosso encontro, abrirá Seus
braços e nos dará Seu amor.
Levando toda carga diante do Senhor
Agora que somos cristãos, devemos falar com Deus para que possamos
tirar tudo aquilo que nos dói ou nos afeta. Deus está sempre preparado para
nos ouvir.
CURA INTERIOR DO CASAL
Provérbio 18:14
As feridas mais fortes que o ser humano possa ter, se centralizam na
alma. Deus criou o homem para amar e sentir-se amado. Muitas feridas vêm da
infância, por falta de afeto no lar, amor e reconhecimento. Algumas pessoas
chegam ao casamento acreditando que este lhes fará esquecer tudo o que
sofreram na infância, mas o que acontece é o que as feridas aumentam ainda
mais. As feridas da alma vão além da memória, são mais profundas do que as
que possam ser ocasionadas em uma mente consciente.
CAUSAS QUE GERAM UMA ALMA FERIDA
A rejeição
A causa mais comum da rejeição é a falta de amor, mas são vários os
aspectos que produzem as feridas no coração:
• Quando uma mulher grávida não deseja ter esse filho.
• Quando as crianças vêm a este mundo e não são aceitas pelos pais,
quer seja pelo sexo ou mesmo pela situação financeira da família.
• Quando os pais têm preferência por algum dos filhos.
• Quando foram envergonhados em público.
Escola de Vida Familiar
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A ira
É uma atitude descontrolada no caráter do individuo. É uma amostra de
fraqueza, manifestada muitas vezes, mais pelo homem, porque sente que está
perdendo a autoridade, seja no lar ou no trabalho. Recorre-se à ira para
encobrir algum pecado, porque há amargura no coração e a quer expressar
através de uma atitude forte ou violenta.
Culpar o outro
Geralmente o ser humano tende sempre a justificar-se a si mesmo e a
jogar a culpa em outros. É importante reconhecer nossos próprios erros, no que
falhamos.
As palavras cruéis
O efeito das palavras é muito poderoso, ficam ressoando na mente das
pessoas, até que provoquem uma grande ferida, dando lugar ao rancor,
vingança e infidelidade.
Maus-tratos físicos
Isaías 54:4-6
Há homens que se acostumam a maltratar fisicamente suas esposas, mas
este não é o plano de Deus para o casamento, mas o contrário disso, amor,
paciência, respeito.
1.
2.
3.
4.

PASSOS PARA CURAR AS EMOÇÕES
Perdão de todas as ofensas por ambas partes.
Não aceite abrigar em seu coração algo que produzirá amargura,
ressentimento, ódio ou rebeldia.
Perdoe-se a si mesmo.
Volte-se para Cristo com todo seu coração.

Conclusão
Aceite que você se casou com a pessoa certa. A maioria dos lares que
entram em crise, e que podem ser levados ao divórcio, deve-se a que, no
fundo, um dos dois, ou ambos, deram lugar à idéia de que se casaram com a
pessoa errada. O que faz a pessoa mudar de atitude com seu cônjuge? Antes
de se casarem, juraram amor eterno, e agora dizem que não suportaram mais
viver com elas; antes passavam as horas inteiras contemplando-se
mutuamente, agora lutam para não se verem, para não se encontrarem.
Escola de Vida Familiar
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É importante experimentar uma cura total em sua alma, para que possa
desfrutar de uma correta relação conjugal.

AULA 3.
O AMOR CONJUGAL
RELACIONAMENTO DE SUCESSO
A área sentimental é um tesouro que Deus deu a cada pessoa, e deve ser
guardada como a jóia mais apreciada. Devemos estar conscientes de que
muitos enganadores andam pelo mundo procurando pessoas incautas para
aproveitar-se delas. Tudo isto pode ser evitado se:
• Formos obedientes à palavra de Deus (Sl 119:105).
• Rejeitarmos os jugos desiguais (2 Co 6:14-15).
• Provarmos os espíritos (1 Jo 4:1).
• Soubermos esperar o tempo de Deus (Ec 3:1).
Creia no propósito de Deus pra você
Os grandes problemas que a humanidade enfrenta são porque desejou
obter os benefícios divinos sem ter em conta o próprio Deus. Se você decidir ter
um coração voltado para Deus, Ele abrirá os olhos espirituais para que possa
ver todas as bênçãos que tem preparadas para você, pois os pensamentos
dEle a nosso respeito são sempre de bem e nunca de mal.
Comprometa seu corpo totalmente a Deus – É um templo de Deus
Devemos entender que Deus nos deu o privilégio de sermos pessoas
espirituais, com um corpo físico. Quando decidimos consagrar nossos corpos
ao cuidado do Espírito Santo, Ele nos guardará de muitos erros.
Esteja preparado para a morte e ressurreição
Devemos estar conscientes que ao conhecer uma pessoa do sexo oposto,
podemos sentir uma forte atração, e é aí onde muitos podem enganar-se, pois
deixam guiar-se pelas aparências e não tomam a precaução de consultar ao
Senhor Deus. Quando alguém está neste dilema deve perguntar-se: qual à
vontade de Deus nesta relação? Nesta situação, tome um tempo para orar e
jejuar por este motivo, e na oração renuncie àquela pessoa, se isto for
Escola de Vida Familiar
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armadilha do inimigo, mas se Deus está verdadeiramente no assunto que
confirme a relação.
Cultive boas amizades: rodeie-se de sábios
A maioria das pessoas conquista seu compromisso sentimental no círculo
onde convivem, por isso, se você passa muito tempo com amigos que não são
cristãos, você mesmo cria laços para a sua alma, e começa a comportar-se e a
agir como eles. Devemos selecionar nossos amigos, proponha em seu coração
que quem não for amigo de Deus não pode ser seu amigo.
Reconheça seu valor – você é a obra-prima de Deus
Aceite-se tal como você é e não aceite que ninguém o julgue por seu
peso, aparência ou por seu nível cultural. Entenda que não há outro ser neste
planeta como você, pois em toda a criação você é a obra de arte, da qual Deus
se sente mais orgulhoso.
Esteja preparado para esperar – Deus tem seu tempo
Nunca permita que a ansiedade entre em sua vida, porque pode guiá-lo a
decisões totalmente erradas. Há um tempo onde a pessoa pode comprometerse sentimentalmente, porém é fundamental que cada pessoa compreenda esse
momento, e não trate de antecipar ou postergá-lo muito.
Seja guiado pelo Espírito Santo
Procurar a vontade de Deus é o primeiro passo que cada cristão deve dar
em sua vida, inclusive sentimentalmente. Deus sabe o que mais nos convém,
Sua vontade é boa, agradável e perfeita.
O CASAMENTO – UM DESEJO DO CORAÇÃO DE DEUS
Definição
São vários os aspectos requeridos para poder definir o que é o
casamento, entendendo que nele está o desejo do coração de Deus de
reproduzir Seu caráter através daqueles casais que estejam dispostos a
obedecê-lo.
Foi o sonho de Deus criar um homem e uma mulher
Gênesis 1:26-28
O casamento não é idéia do homem, foi idéia divina. Deus criou o homem
com capacidade de atração pelo sexo oposto. Deus criou para Adão uma
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ajudadora idônea: uma mulher que fosse apoio, suporte, que os dois fossem
uma equipe.
Foi planejado para que o homem vivesse em comunidade
O termo “ajudadora idônea” faz referência à relação benéfica em que uma
pessoa colabora para sustentar a outra como amiga e aliada. O plano perfeito é
que se completem um ao outro.
Para proporcionar felicidade à humanidade
Gênesis 2:23
Este foi o primeiro Canto de Amor que houve no mundo. Significa: por fim
achei uma que pode me complementar, que me tira a solidão, e a quem amarei
tanto quanto amo a minha própria vida, como amo a minha própria carne.
Para dedicar-se fielmente um ao outro
Gênesis 2:24
O casamento deve começar com um abandono de todas as demais
relações a fim de estabelecer uma relação permanente entre um homem e uma
mulher. O ciclo do casamento é que cada casal deve aprender a enfrentar as
diferentes situações da vida. Para obter o sucesso pleno, devem levantar um
cerco de proteção para essa união que foi consolidado através da aliança
matrimonial. O casamento significar deixar. A menos que você esteja disposto a
deixar todo o resto, nunca desenvolverá a unidade nesta relação emocionante,
que Deus teve em mente para ser desfrutada por todo casal.
É uma relação de pacto
Malaquias 2:16a
O casamento exige uma união inseparável do marido com sua esposa
através do tempo de suas vidas. Isto indica que diante dos olhos de Deus “unirse-á” significa uma entrega de todo coração. Significa que você terá uma
incessante oportunidade mental ou fisicamente, deve ser evitado, pois rompe o
padrão divino para a vida matrimonial. Deus detesta o divórcio, porque é um
pecado contra a aliança.
É uma proteção mútua
2 Coríntios 13:5
O casamento significa que o casal deve avaliar continuamente a condição
que se encontra. Muitos casamentos naufragam no oceano da vida, por
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pensarem que estavam bem, e nunca se detiveram em identificar as pequenas
brechas que tinham avariado a nave do lar. A melhor maneira de provar-se a si
mesmo é ouvindo atentamente, e sem se aborrecer, o que seu cônjuge vê,
sente e pensa sobre você, porque ninguém deve apresentar-se como desculpa
a ignorância. O casamento exige novas formas que contribuem para melhorar
as relações com o cônjuge, a fim de alcançar o objetivo primordial: “a
felicidade”.
A IMPORTÂNCIA DA SEXUALIDADE NO CASAMENTO
A santidade do sexo
Marcos 10:8
Os impulsos sexuais foram criados por Deus para tornar mais agradável a
vida do homem na terra.
• Proporciona alegria (Pv 5:18-19)
• Dignifica as pessoas (At 13:4)
• Abençoa com filhos (Gn 1:28)
• Traz harmonia (1 Co 7:5)
A intimidade sexual tem a aprovação de Deus, sempre e quando esta se
desenvolve dentro do casamento, porque a prática deste ato, fora do
casamento, converte-se em algo grotesco, que vai conduzindo mais e mais à
impiedade.
RESGATE OS VALORES DENTRO DO SEU LAR
Tenha uma imagem correta de si mesmo
Você não deve permitir que os problemas ou as circunstâncias levem-no a
pensar de uma maneira incorreta, pois não há pessoa no mundo como você.
Não aceite uma imagem incorreta de si mesmo.
Corrigir nossas
relacionamento.

fraquezas

Examine-se e corrija suas fraquezas
permitirá dar mais estabilidade ao

Deixe-se orientar
A pessoa sábia sempre buscará assessoria daqueles que têm
experiências na matéria. Nunca permita que os problemas sejam deixados para
que o tempo os solucione. Aprendam a dialogar e façam um esforço para
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superar os conflitos. Participem dos encontros de casais, porque neste são
dadas ferramentas que ajudam no convívio conjugal.
Conclusão
Tome a firme decisão de construir um lar conforme o desejo do coração
de Deus. Desculpe qualquer atrito que tenha tido com seu cônjuge, e juntos se
comprometam a consagrar suas vidas ao serviço de Deus.

AULA 4.
O LÍDER E SUA FAMÍLIA
O LAR DO LÍDER
1 Timóteo 3:1-7
Requisitos fundamentais que devem sobressair na vida de um líder:
• Irrepreensível: alguém que não é chamado a prestar contas.
• Marido de uma só mulher: consistência em seu casamento.
• Sóbrio: alguém que sabe manter o equilíbrio como marido, pai, líder,
discípulo, empresário ou como empregado.
• Prudente: sabe quando falar e quando calar; tem a capacidade de
sobrepor-se a todas as dificuldades.
• Decoroso: tem gosto em tudo o que faz; cria um ambiente de
excelência.
• Apto para ensinar: quem foi bom discípulo, poderá ser bom mestre.
• Não dado ao vinho: sabe como dominar seus próprios impulsos.
• Não briguento: não impõe sua doutrina à força.
• Não ambicioso de lucros desonestos: sabe esperar em Deus.
• Amável: tem o dom do serviço e se esforça em fazer os outros se
sentirem como príncipes.
• Aprazível: sempre guarda a calma e nunca deixa de ser delicado.
• Não avarento: ama a Deus sobre todas as coisas e não se permite dar
lugar em seu coração ao ídolo do dinheiro.
• Que governe bem a sua casa: conhece e aplica as normas bíblicas.
• Não é um neófito: não se antecipa ao processo de formação, sabe
trabalhar sob a direção de seu líder.
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• Dá testemunho: seus atos são mais eloqüentes que suas palavras.
Permite que Jesus edifique sua casa
Salmo 127:1
Permitir que Jesus edifique sua casa inclui colocá-lo como centro de sua
vida e da vida de sua família. Todos os esforços feitos, sem considerar Deus,
são em vão, pois os pais podem orientar seus filhos, quer para a salvação ou
perdição; para êxito ou fracasso; à prosperidade ou miséria; à sorte ou
desgraça. A única coisa certa, e que sempre traz garantias, é que todo pai tem
a grande responsabilidade de educar seus filhos no temor a Deus.
Cancelando argumentos
Colossenses 2:14
Muitos conflitos vividos dentro da família tiveram origem no lar paterno:
• Por pecados herdados pelos pais (Lm 5:7).
• Pela idolatria (Dt 27:15).
• Por palavras que seus pais proferiram contra você (Mc 11:23b).
• Por aceitar a culpa do outro (Gn 27:13)
• Por falar negativamente (Gn 27:46).
Graça restauradora
Isaías 61:4
Uma das funções mais importantes de Jesus foi a restauração. Jesus
restaurou:
• cerimônias matrimoniais;
• saúde daqueles que estavam doentes;
• visão àqueles que dela necessitavam;
• saúde mental àqueles que tinham alucinações;
• dignidade àqueles que a sociedade tinha descartado;
• luz ao que estavam em trevas;
• vida onde havia morte;
• a linguagem do amor;
• a porta da esperança para aqueles que estavam envolvidos em sua
própria confusão.
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COMUNICAÇÃO
Definição
Comunicar: dar ou trocar idéias, sentimentos, informação ou coisas
semelhantes por escrito, pela palavra falada, por sinais, por símbolos, etc.
A força das palavras
As maiores ofensas são cometidas em momentos de ira ou desespero,
geralmente. Jesus sempre empregou palavras de amor e esperança para cada
um de seus discípulos.
Lembre-se sempre: (Mt 12:35-37; Cl 4:6; Tg 3:2)
• Suas palavras determinam o tipo de pessoa que é: boa ou má.
• Evite as conversações corriqueiras que não dão nenhum fruto.
• Suas palavras ou salvam-no ou o condenam.
• Suas palavras devem ser de motivação e alegria.
• Evite ofender com palavras.
O que constrói a comunicação?
As pessoas que aprendem a relacionar-se bem umas com as outras, são
as que podem penetrar na sociedade atual e, com sua influencia, afetar o
comportamento de muitos. É fundamental que o comunicador seja: claro,
conciso, preciso e ungido.
Claro
O comunicador deve entender que, com sua mensagem, compete com a
televisão e, portanto, deve ser muito criativo para que possa apresentar
graficamente sua mensagem, com tal segurança que as pessoas não tenham a
menor dúvida que as leve a divagar ou questionar sobre o tema falado. Por esta
razão, Jesus sempre que falou por parábolas trazia a mensagem tão clara que
os evangelistas ao reproduzi-las em seus livros, todos falaram exatamente o
mesmo.
Conciso
Não é a quantidade, e sim, a efetividade das palavras, que pode
transformar as vidas das pessoas.
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Preciso
Evite as divagações, aproveite muito bem cada segundo que Deus lhe dá
para compartilhar com outras pessoas.
Ungido
A unção vem como resultado de nossa intimidade com Deus. É nosso
dever levar Sua presença onde quer que nos encontremos.
Para uma boa comunicação
•
•
•
•
•
•
•

Fale no momento oportuno (Ec 3:1).
Fale, não grite (Pv 15:1-2).
Pense para falar, e não fale para pensar (Pv 15:28).
Libere vida através de suas palavras (Pv15:4).
Fale com sabedoria, amabilidade e respeito (Pv 15:7).
Fale com prudência (Pv 16:21-23).
Que suas palavras sejam doçura e medicina (Pv 16:24).

Conclusão
A boa comunicação é uma grande ferramenta para reduzir os conflitos e
para melhorar as relações familiares.

AULA 5.
A BÊNÇÃO DE DEUS SOBRE A FAMÍLIA
CONHECENDO AS BÊNÇÃOS
O casamento é uma bênção
Gênesis 1:26-30
O propósito de Deus para o casamento é proporcionar felicidade à família.
Por muitos anos, Adão permaneceu só. Depois da criação de Eva, veio a
bênção do Senhor sobre o casal. Deus amou tanto o primeiro casal, como um
pai ama a seu único filho. Proporcionou-lhes todas as coisa para que pudessem
desfrutar das bênçãos divinas. Adão e Eva foram:
• A imagem de Deus.
• A harmonia divina.
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• Colocou-os como reis sobre toda a criação.
• Ensinou-lhes o principio da semeadura e da ceifa.
• Deu-lhes provisão.
Deus é o Pai da abundância
1 Coríntios 2:9
As bênçãos de Deus estão sempre além do que a mente do homem
possa perceber. Se o homem não fosse tão mesquinho e egoísta, poderia viver
como um rei, mas por causa do pecado, perdeu todos os seus privilégios.
O propósito de Deus é abençoar
Deuteronômio 28:1-14
A bênção de Deus está condicionada à obediência à Sua palavra.
Cristo pode nos redimir da maldição da ruína
Deuteronômio 28:15-68
Não obedecer a Deus, a Palavra divina, expões a pessoa a ser atingida
por diversos tipos de maldições.
A cruz: lugar de nossa vitória
Gálatas 3:13
Cristo sofreu toda espécie de dores, fome, sede, vergonha, para que eu
não precisasse passar por nada disso, na cruz, recebo vida abundante, em
troca do sofrimento abundante de Cristo.
VIDA ABUNDANTE
Como alcançá-la?
Dependência absoluta de Deus
Gênesis 17:1
Deus se faz conhecer como o Senhor que prove todas as coisas aos seus
servos, nada nos faltará quando aprendermos a viver inteiramente na
dependência de Deus.
Colocando em ordem as prioridades
Mateus 6:33
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Deus quer que tenhamos uma completa dependência dEle, pois todo
aquele que decide primeiramente enriquecer sua vida espiritual, Deus
facilmente o abençoará com o material.
Livres da avareza
Salmo 62:10
A avareza significa apego excessivo às riquezas. Deus quer a
prosperidade para nós, mas quando já existe avareza, é impossível que Deus
nos possa abençoar. A avareza é uma forma de idolatria.
Sendo fiéis mordomos
Mateus 25:20-21
Se formos fieis na administração dos recursos que Deus nos confiou, Ele
poderá ir acrescentando às nossas vidas, maiores responsabilidades. O
propósito dos talentos é:
• Que possam ser usados sabiamente.
• Que possam ser multiplicados.
• Que sejam usados para glorificar a Deus.
Devemos entender que Deus sempre honra aqueles que têm êxito no que
lhes confiou.
Recebendo vida abundante
João 10:10
O pecado enganou-nos e nos seduziu, nos despojou de tudo e levou-nos
por caminhos de destruição e de morte, mas Jesus nos oferece o oposto disso
que é uma vida maravilhosa, só encontrada em Jesus.
Renovar a mente
Romanos 12:2
O homem é a soma de seus pensamentos, por este motivo, devemos
abrir nossa mentes à revelação do Espírito, e ele nos conduzirá a novas
conquistas.
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