




1. O que você mais admira na sua família? 

2. O que você não gosta na sua família? 

3. O que você pode fazer a respeito? 



Que importância lhe damos? 

•  amor 
•  cuidado 
•  zelo 

Que valor tem a família para nós? 

Se lhe atribuírmos o devido valor e a devida 
importância, certamente lhe devotaremos:  

Ainda mais nesses tempos 
difíceis, com tantos 
divórcios e outras formas 
de relacionamento... 



A origem divina da família 

Gn 2:18 – O que é melhor... (note o gênero feminino!)   

•  Deixar 
•  Unir-se 
•  Tornar-se 

_____________________ 
Gn 1. 27-28 – Deus instituiu a primeira família 

Gn 2:24 – Roteiro de Deus para início de uma família: 



A Estrutura da Família 

Marido e Mulher 

__________________ 
Ef 5.22 – 6.4 

Amar como Cristo amou a Igreja Marido 

Mulher 

Liderar (cabeça), prover, cuidar, pastorear 

Amar e ser boa 
dona de casa 

Ser submissa 

Tt 2.3-4 



A Estrutura da Família 

Não provocar a ira nos filhos: 
•   Proteção excessiva 
•   Favoritismo 
•   Crítica, desencorajamento 
•   Negligência, ausência 
•   Não respeitar a individualidade 
•   Dureza ao educar 

Pais 
NEGATIVO 



A Estrutura da Família 

Pais 
POSITIVO 

•   Amar, cuidar 
•   Disciplinar com amor e firmeza 
•   Prover sustento, educação 
•   Alimentar espiritualmente 



A Estrutura da Família 

Filhos 

•   Obedecer 

•   Honrar 

 amar, mostrar respeito e 
 consideração 

•   Promessa 

 “Para que te vá bem e 
  sejas de longa vida...” 



Problemas da Família 
•   Indisciplina (tempo, organização, TV, Internet, 

consumismo, dívidas) 

•   Comunicação difícil, às vezes impossível 

•   Conflito de interesses, egoísmo 

•   Modernidades 

•   Brigas, divórcio 

•   Falta de comunhão 
   com Deus 



•   Afeto, carinho: beijos, abraços, elogios, cuidado 

•   Presença, lazer, alegria 

•   Cuidar da saúde uns dos outros 

•   Interessar-se, saber ouvir (e falar) 

•   Leitura e estudo Bíblico 

•   Oração a sós e em família 

•   Paciência, humildade, perdão 

 Como frutificar na Família? 




