A Família Cristã

Introdução
Psalm 127
1 Se não for o Senhor o construtor da casa,
será inútil trabalhar na construção.
Se não é o Senhor que vigia a cidade,
será inútil a sentinela montar guarda.
2 Será inútil levantar cedo e dormir tarde,
trabalhando arduamente por alimento.
O Senhor concede o sono
àqueles a quem ele ama.[a]
3 Os filhos são herança do Senhor,
uma recompensa que ele dá.
4 Como flechas nas mãos do guerreiro
são os filhos nascidos na juventude.
5 Como é feliz o homem
que tem a sua aljava cheia deles!
Não será humilhado quando enfrentar
seus inimigos no tribunal.

Deus deve estar no centro da nossa
casa.

É impossível ter sucesso sem Ele.

Ter uma família é um dom de Deus.
É uma bênção.

A Analogia do Arco e flecha:
O arqueiro proporciona duas coisas:
1. POTÊNCIA - Como pais, é nossa
responsabilidade equipar os nossos filhos.
2. DIREÇÃO - É também nosso dever de apontálos na direção certa.
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Parte 1: A Prioridade dos
Relacionamentos
De todos os nossos relacionamentos, qual é o mais importante?
1. O Primeiro Relacionamento na criação: DEUS
(Gênesis 1:27)
- Deus nos criou para termos um
relacionamento ÍNTIMO com Ele.
- Se Nós não cumprir este propósito,
perdemos todo o sentido na vida.

DEUS

ESPOSO/
ESPOSA
CRIANÇAS

2. O Segundo Relacionamento na Criação: CASAMENTO
(Gênesis 2:18-25)
- Deus declarou a respeito da Criação que “tudo havia ficado muito bom,” mas
também disse “…não é bom que o homem esteja SÓ.”
- Deus criou a mulher através da própria CARNE de Adão.
- Adão respondeu com poesia.
- NUDEZ é apenas adequada dentro deste relacionamento. (Intimidade)
3. O Terceiro Relacionamento na Criação: CRIANÇAS
(Gênesis 4:1, 25)
- Esse Relacionamento depende dos outros dois.
- Crianças possuem a imagem de Deus, assim como seus pais.
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Será que temos certeza de que os dois últimos relacionamentos não estão
invertidos?
Em muitas partes do mundo, o relacionamento entre pais e filhos é considerado mais
importante do que o relacionamento entre marido e mulher. A
razão pode estar associada com o fato dos pais biológicos nem
sequer serem casados. No entanto, mesmo que eles fossem
casados, o valor do casamento tem ido por água abaixo nos
últimos anos. Oprah Winfrey disse certa vez, “O seu cônjuge não é
nada mais do que a pessoa que você escolhe para fazer sexo, mas
seus filhos são seus para sempre. Vocês compartilham o mesmo
sangue.” Esta declaração expõe a crença de que o sangue é mais
valioso do que os votos conjugais, mas isso não é o que a Bíblia diz. (Lembre-se de
que somos adotados na família de Deus- Ef. 1.) O que Gênesis 2:23-24 ensina?
PAI

MÃE

Esta relação é PERMANENTE.

PAI

Esta relação é TEMPORÁRIA..

A Cadeia de Relacionamentos:
Relacionamento com Deus
-Invista tempo no seu relacionamento com Deus.
-Desenvolva Intimidade com Ele.
-Viva esse relacionamento perante sua FAMÍLIA.
Relacionamento com Cônjuge
-Namore sua Esposa “Romanticamente.”
-Desenvolva intimidade com ela.
-Viva esse relacionamento na perante seus FILHOS.
Relacionamento com Crianças
-Envolva-se na vida e nos interesses de seus filhos.
-Desenvolva intimidade com eles.
-Viva esse relacionamento perante OUTRAS FAMÍLIAS.
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Pensamento Errôneo #1:

Não sou uma pessoa
muito espiritual, mas
eu sou uma boa
esposa e mãe.

DEUS
ESPOSO/
ESPOSA
CRIANÇAS

Porque este pensamento é errôneo?
É errôneo porque …
(a) Não leva em conta o nosso PROPÓSITO. Fomos criados para
termos um relacionamento íntimo com Deus. Nós não cumprimos
nosso próprio propósito.
(b) Nós não ensinamos nossos FILHOS a ter um relacionamento
com Deus.

Meu
relacionamento
com Deus não é
tão bom, mas sou
um bom marido e
um bom pai.

(c) É DEUS que nos ajuda a ter boas relações na família.
(d) [Deixe os Estudantes formular outros pensamentos.]
(e)
(f)
(g)
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Pensamento Errôneo #2:

Eu posso não ser uma
boa esposa, mas eu
sou uma boa mãe.

DEUS
ESPOSO/
ESPOSA
CRIANÇAS

Porque este pensamento errôneo?
É errôneo porque…
(a) Nós não somos bons MODELOS de intimidade para os nossos
filhos.
(b) Nós não ajudamos os nossos filhos como aprender a ter um
relacionamento ÍNTIMO com seus futuros cônjuges..
(c) Divide a AUTORIDADE, causando caos em casa.

Eu não tenho
um bom
relacionamento
com minha
esposa, mas eu
sou um bom pai.

(d) [Deixe os Estudantes formular outros pensamentos.]
(e)
(f)
(g)
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Parte 2: O Valor e Funções de
Cada Sexo
Genesis 1:26-28
26 Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de
toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão”. 27 Criou
Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.
28 Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem
a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais
que se movem pela terra”.

A. O Valor Deles
1. Ambos são feitos à IMAGEM e SEMELHANÇA de Deus.
2. Deus ABENÇOOU o homem e também a mulher.
3. Ambos têm a mesma RESPONSABILIDADE de governar o reino animal…

Portanto, ambos tem o mesmo valor.
1 Coríntios 11:3
3 Quero, porém, que entendam que o cabeça de
todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o
homem, e o cabeça de Cristo é Deus.
B. Suas Funções
1. CRISTO é a cabeça de todo homem.
2. O HOMEM é a cabeça da mulher.
3. DEUS é a cabeça de Cristo.
Será que Deus tem mais valor do que Cristo? NÃO.
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Afirmação:
A idéia de que valor e autoridade são diretamente proporcionais é
uma idéia HUMANA e ERRÔNEA.

Aos olhos do mundo…

CHEFE

R$100,000

V.P.

R$60,000

GERENTE

R$40,000

TRABALHADOR

R$20,000

Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso?
Mateus 18:1-4
1 Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: “Quem é o maior no
Reino dos céus?” 2 Chamando uma criança, colocou-a no meio deles, 3 e disse: “Eu lhes
asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais
entrarão no Reino dos céus. 4 Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o
maior no Reino dos céus.”

Afirmação:
Liderança é apenas mais uma maneira de servir!
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Parte 3: Intimidade Conjugal

Ephesians 5:21-23
21 Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. 22 Mulheres, sujeite-se cada uma a seu
marido, como ao Senhor, 23 pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o
cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. 24 Assim como a igreja está
sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos.

25 Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se
por ela 26 para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, 27 e
para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa
semelhante, mas santa e inculpável. 28 Da mesma forma, os maridos devem amar cada
um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo.
29 Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele
cuida, como também Cristo faz com a igreja, 30 pois somos membros do seu corpo.
31 “Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se
tornarão uma só carne.” 32 Este é um mistério profundo; refiro-me, porém, a Cristo e à
igreja.

MULHER

HOMEM

Dever Principal:
Submeter-se a seu
Marido

Desejo Principal:
Ser Respeitado

Amor CRESCE.

Desejo Principal:
Ser Amada

Dever Principal:
Amar Sua Esposa
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Como o Egoísmo Destrói o Relacionamento ... [ Preste atenção na ordem “
MULHER

”]

HOMEM
7

6

8

Dever Principal:
Submeter-se a seu
Marido

Desejo Principal:
Ser Respeitado

5
9
4

1

3

Desejo Principal:
Ser Amada

Dever Principal:
Amar Sua Esposa

2

Egoísmo

OBSERVAÇÕES:
1. Em um ambiente de egoísmo, o amor DIMINUI. O egoísmo é o INIMIGO do amor.
2. Se a esposa não se submeter ao marido, ele TENTARÁ ACHAR RESPEITO EM
OUTRO LUGAR. (no trabalho, no ministério, com outra mulher, etc.).
3. Se o marido não amar a sua esposa, ela TENTARÁ ACHAR AMOR EM OUTRO
LUGAR. (em outras relações.)
4. Normalmente, o casamento terminará em DIVÓRCIO.
5. Biblicamente, nós somos responsáveis em cumprir nosso dever, mesmo se nosso
cônjuge não cumprir o seu dever. (Será que Cristo ainda nos ama quando não temos
sido completamente submissos a Ele?)
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Nosso Modelo Exemplar: CRISTO
MULHER

HOMEM

Dever Principal:
Submeter-se a seu
Marido

Desejo Principal:
Ser Respeitado

...como nós nos submetemos a
Cristo..

Desejo Principal:
Ser Amada

Dever Principal:
Amar Sua Esposa

… assim como Cristo amou a igreja.
OBSERVAÇÕES:
Homem...
1. Cristo nos AMA, mesmo quando nós não nos submetemos a Ele.
2. Cristo foi SACRIFICADO para nosso benefício.
3. O amor de Cristo é ALTRUÍSTA, e não EGOÍSTA.
Mulher...
4. É IMPOSSÍVEL seguirmos a Cristo, se não seguirmos o marido que Ele nos deu.
5. Devemos nos submeter aos nossos maridos de TODO O CORAÇÃO, e não apenas
com nossas ações externas. (Não seja uma esposa fariseu!).
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Sugestões & Advertências:
Homens:
1. Não exija RESPEITO, mas lute por “ele”.
2. Você deve amar sua esposa, mesmo se ela não lhe RESPEITAR.
3. Não RENDA a sua autoridade para sua esposa.
4. VALORIZE as opiniões de sua esposa, tanto quanto a suas próprias.
Mulheres:
1. Não exija AMOR, mas lute por “ele”.
2. Você deve submeter-se a seu marido, mesmo quando ele não MERECER.
3. Não COMPROMETA a autoridade do sue marido.
4. RESPEITE as opiniões de seu marido.
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Parte 4: O Relacionamento
entre Pais e Filhos
Perspectiva Bíblica:
Normalmente, o que é que os pais
desejam para os seus filhos?

Biblically

INTELIGÊNCIA

SABEDORIA

POPULAR

AMIGÁVEL

ATLÉTICO

MASCULINO

ATRAENTE

FEMININA
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4 Paradigmas Bíblicos:
PARADIGMA

OBJETIVO

FUNÇÃO

INDEPENDENTE

PROVEDOR

IGNORÂNCIA DO MAL

PROTETOR

IMPERIALISMO
(SOBERANIA)

POLICIAL

INSTRUÇÃO

PREPARADOR

#1: Pássaro

#2: Buddha

#3: Chefe

#4: Bíblia
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OBSERVAÇÕES:
1. Cada paradigma falso contém uma porção de VERDADE.
Como pais, devemos providenciar para os nossos filhos?
Como pais, devemos proteger os nossos filhos?
Como pais, devemos observar o comportamento dos nossos filhos?
Sim, mas sempre com o objetivo em mente de que nossos filhos,
eventualmente, se tornarão capazes de fazer isso tudo por si mesmos. Nós queremos
que eles sejam capazes de providenciar, proteger, e assumir o controle de suas
próprias vidas.
2. As palavras "instrução" e "Prepare-se" implicam que os pais devem ser pró-ativos, e
não apenas reativos. Por esta razão, temos desenvolvido um curso inteiro chamado
“Pais Pro-Ativos”.
3. Quando seus filhos crescerem, eles terão que aprender como iniciar sua própria
família. É por isso que também criamos um curso para pais e adolescentes chamado
"Relacionamentos Românticos".

“Paternidade
Pro-Ativa”

"Relacionamentos
Românticos"
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