JEJUM DA FAMÍLIA – INTRODUÇÃO
FAMÍLIA - Um grupo de pessoas relacionadas entre si por laços parentescos, consequência de um
matrimônio,
• LAR - É um grupo de pessoas que vivem juntas em uma mesma residência, praticam uma economia
comum, havendo um ou + membros que contribuem para o sustento de todos (Comunhão)- Sl 133
TODO LAR PODE SER CONSIDERADO UMA FAMÍLIA, MAS NEM TODA FAMÍLIA PODE
SER CONSIDERADA UM LAR.
• O que é necessário para ter um lar indestrutível?
Estar edificado sobre a palavra de Deus - Sendo assim no lar haverá:
DOUTRINA - DISCIPLINA - CUMPLICIDADE - INTIMIDADE - LIBERDADE - RESPEITO - COMPREENÇÃO PARCIALIDADE - PERDÃO E AMOR
Isto resulta em um lar cheio de PAZ - FELICIDADE E HONRA, na vida de cada membro deste lar.
LUTE PELO SEU LAR
Explicar - LAR + importante que família
PARA DESTRUIR UMA FAMÍLIA O DIABO LUTA PARA DESTRUIR OS LARES QUE COMPOEM UMA
FAMÍLIA
PARA DESTRUIR OS LARES ELE LUTA PARA DESTRUIR OS MEMBROS QUE COMPÕE OS LARES
•

1 - ARMA PREDILETA – DESUNIÃO - Como o diabo consegue desunir?
1.1 - aplicando egoísmo e rebeldia
Lucas 15.11 á 13 - Continuou: Certo homem tinha dois filhos:
•
12 o mais moço deles disse ao pai: Pai dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os
haveres. 13 - Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma
terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
1.2 - Traição e ódio
TRAÍÇÃO - Gênesis 27:18 e 19 - Jacó foi a seu pai, e disse: Meu pai, ele respondeu: Fala. Quem és tu, meu
filho? 19 - Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito; fiz o que me ordenaste. Levante-te, pois
assenta-te, e come da minha caça, para que me abençoes.
ÓDIO - Gênesis - 27:41 - Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da benção, com que seu pai o tinha
abençoado; e disse consigo: Vêm próximos os dias de luto por meu pau; então matarei a Jacó, meu irmão.
RESULTADO - LAR DISSOLVIDO
•
Ver 43 - Agora pois meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em
Harã. Ver 44 - Fica com eles alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Ver 45 - Por que hei de eu
perder os meus dois filhos num só dia?
1.3 - Inveja e ciúmes.
Gênesis 37:11 - Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo.
LER GÊNESIS 37: 26 à 36
1.4 - Adultério
II Samuel 11: 2 á 5
•
Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma
mulher que estava tomando banho, era ela mui formosa (EXPLICAR)
•
V.3 Davi mandou perguntar que era. Disseram-lhe - é Bate-Seba , filha de Eliã e mulher de Urias, o
heteu . V.4 Então enviou Davi mensageiros, que a trouxessem; ela veio, e ele se deitou com ela. Tendose ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. V.5 A mulher concebeu e mandou dizer a Davi:
Estou grávida.
2- DEFORMAÇÕES QUE DESTROEM MUITOS LARES
2.1 – Preguiça.
Eclesiastes 10:18
•
Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa.
2.2 – Contendas.
Provérbios 19:13

Filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções as contenções da
esposa.
Provérbios 21:19
• Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda
Provérbios 18:19
• Irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza; suas contendas são barreiras dum castelo.
2.3 – A Avareza.
Provérbios 15:27
• O que é avarento por lucro desonesto, transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse
viverá.
•

JEJUM DA FAMÍLIA - 1º DIA
•

TEMA: OS TRAUMAS FAMILIARES

TEXTO: Malaquias 4.6
INTRODUÇÃO
• A família influencia e causa um grande impacto em cada um de nós
• Sua influência pode ser boa ou ruim, para o bem ou para o mal.
• Sua influência afeta nosso caráter e o que seremos no futuro
• Muitos dos hábitos, sentimentos e princípios que trazemos, os recebemos no contexto da família.
1- O PROPÓSITO DE DEUS AO ESTABELECER A FAMÍLIA
Nos marcar com hábitos bons
Nos abençoar com amor, proteção, aceitação, suprimentos, etc.
Nos compreender e nos aceitar
Nos fazer pessoas estáveis, seguras e bem afirmadas emocionalmente
• Deus definiu nossa família para demonstrar atenção, suprir nossas necessidades, suprir nossos
sentimentos;
• Deus planejou com que a família fosse uma escola de treinamento para o êxito na vida (ou seja para que
desde pequenos fossemos valorizados e amados nas pequenas e grandes vitórias)
• Deus criou a família para que tivéssemos méritos, e através deles (estímulos) não fôssemos pessoas
amargas, rebeldes, inseguros...
• Porém, o pecado afetou profundamente o propósito original de Deus. Com isto vieram os conflitos
familiares (abandono, mágoa, ressentimento, rejeição familiar, ausência dos pais, discórdias, separações,
etc.) e a consequência disto são os traumas familiares.
2- OS TRAUMAS FAMILIARES
• Os traumas familiares são a causa da existência de um grande número de famílias disfuncionais.
• Família Disfuncional = família que não funciona conforme o propósito de Deus
• Num mundo marcado pelo pecado, as famílias estão esfaceladas, e ao estarem esfaceladas
emocionalmente, criam filhos esfacelados. E a cada geração os sintomas vão se agravando...
• A célula máter da sociedade se tornou um lugar de guerra, discórdias, dissensões, rebeldia, separações.
• Tem gerado pessoas disfuncionais, com personalidades destruídas, distorcidas, machucadas, feridas,
inseguras, rebeldes, etc.
Na palavra de Deus nós vemos famílias que passaram por problemas e que necessitaram de auxílio divino para
serem curadas. Vejamos alguns exemplos bíblicos de homens de Deus, que em determinado momento de vida
foram instrumentos para ferirem a vida de seus próprios filhos, irmãos, pais, esposas...
2.1 – A Família de Adão – Gn 4.1-7
• Caim e Abel eram diferentes
• Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas
• Caim trouxe oferta ao Senhor do fruto da terra / Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas.
“mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante.
Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? e por que está descaído o teu semblante? Porventura se
procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre
ti será o seu desejo; mas sobre ele tu deves dominar.
• O Egoísmo, o ciúmes, a inveja e a ira racham a primeira família da terra.
• Caim se irou contra Deus e se desfigurou...
Conflitos entre os irmãos ainda continuam vivos até o dia de hoje gerando morte nos relacionamentos, morte nos
laços de amizade e fraternidade, gerando traumas e feridas.
• A medida que o pecado entra na família, entra também o conflito e os traumas
2.2 - A Família de Noé – Gn 9.1; 20-23.
• Sendo Noé lavrador, passou a plantar um vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de
sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do Pai, fê-lo saber, fora, a seus dois irmãos.
• Uma família com a promessa e incumbência de frutificar e multiplicar entra em conflitos
• Um Pai que não tinha nada que se embriagar, quanto mais estar nu onde não devia.
• Um filho que, a despeito do erro do pai, não devia desrespeita-lo como autoridade.
• Desrespeito mútuo. Difamação familiar. Insubmissão a autoridades

•

CONSEQUÊNCIAS: MALDIÇÃO EM CÃO - Multiplica-se a Rebeldia

2.3 - A Família de Abraão
• Abraão vai para o Egito e diz que Sara é sua irmã (isto gera rejeição em Sara – sua esposa)
• Sara rejeita a Agar - . Agar rejeita o filho (Ismael), uma nação inteira é rejeitada
• Uma família de preferências e acepção de filhos:
- Abraão preferiu Isaque - Isaque preferiu Jacó - Jacó preferiu José - José preferiu Manassés
• Abraão e Ló (Tio e Sobrinho) tiveram que se separar
• Uma família marcada por mentiras, rejeição, acepção de pessoas, separação.
2.4 – A Família de Jacó
•
José era o filho preferido do Pai. Claro! Ele era o queridinho da velhice de Jacó!
•
José era filho da mulher que ele amava.
•
Ciúmes e revolta entre os irmãos.
. Aqui temos uma Injustiça familiar: Jacó faz uma túnica para José (representava a autoridade e realeza
que somente os primogênitos teriam direito de recebê-la)
•
Aqui temos uma confusão e intriga familiar: Por ser mais amado que seus irmãos, estes o
venderam a uma caravana que o levou ao Egito.
•
Aqui temos um grande trauma familiar: Quando José foi vendido...
Trataram-no asperamente (tiraram-lhe a túnica e o lançaram no poço)
Deixaram-no preso num poço por 1 noite.
Venderam José por 20 moedas
Mentiram sobre sua túnica (manchada de sangue de animal)
•
No Egito dá a volta por cima e se torna governador
•
Aqui temos um grande trauma familiar:
Cerca de 20 anos se passaram
A posição de José no Egito não apagou suas feridas
José nunca voltou para casa, nem os procurou (por que não? já que agora podia ir ou buscar).
O tempo e a posição não podem apagar suas feridas. Elas precisam ser curadas
José levava a dor no coração e as feridas de rejeição que ainda carregava contra seus irmãos
Teve 02 filhos: Atestados dos seus traumas
• Manasses: “Deus me fez esquecer”
Esquecer do quê? Do seu passado, de seus traumas familiares.
“Eu me esqueço do que meus irmãos fizeram comigo” SERÁ???
• Efraim: “Deus me fez próspero na terra da minha aflição”
“Aqui é o lugar que eu estou, mas não é o lugar onde gostaria de estar; eu queria é estar na terra de meu
Deus e do meu Pai”. Aflição e dores no meio da prosperidade
Quando José se depara com seus irmãos, ele prepara uma vingança. Agora ele vai fazer o mesmo que
fizeram com Ele. Suas feridas estão vivas em sua mente.
Tratou-os asperamente - Gen. 42.7
Os colocou na prisão por 03 dias
Devolve as moedas. Lembrando do barulho das mesmas moedas que seus irmãos receberam na noite
em que ele foi vendido.
Mente, devolvendo o dinheiro, diz que eles é que roubaram.
Uma pessoa ferida que está ferindo e escondendo seus traumas familiares
• Chora escondido – Gen. 42.24 – Choro de uma pessoa ferida.
• Ódio e amor se misturam em feridas familiares (Benjamim) Gen. 43.29,30
O processo de Cura na Família:
• José só se deixou ser tratado quando se fez conhecido de seus irmãos. Quando encarou a
realidade e enfrentou-a. Gen. 45.1-4.
• Desde este momento ele chorou intensamente. O choro que estava engasgado há 20 anos.
• Ele chorou a dor da alma que não chorava há 20 anos.
Depois do choro e do perdão ele entrou num processo de cura em seus relacionamentos familiares. Só a
partir de então Ele foi um canal de Deus para preservar a vida de sua família e abençoa-la.
Conclusão:
Deus ama a família e quer remover todas as mazelas que tenta destruí-la.

JEJUM DA FAMÍLIA - 2º DIA
TEMA: O PLANO DE DEUS PARA A PROSPERIDADE.
TEXTO: Dt 28: 1 a 8
•
1 Se atentamente ouvires a voz do SENHOR, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus
mandamentos que hoje te ordeno, o SENHOR, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra.2 Se
ouvires a voz do SENHOR, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos:3 Bendito serás
tu na cidade e bendito serás no campo.4 Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto
dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas.5 Bendito o teu cesto e a tua
amassadeira.6 Bendito serás ao entrares e bendito, ao saíres.7 O SENHOR fará que sejam derrotados na
tua presença os inimigos que se levantarem contra ti; por um caminho, sairão contra ti, mas, por sete
caminhos, fugirão da tua presença.8 O SENHOR determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em
tudo o que colocares a mão; e te abençoará na terra que te dá o SENHOR, teu Deus.
INTRODUÇÃO
Um bom número de modelos caracterizam o preço de quem segue o caminho da fé: o preço é altruísmo.
Serviço, sacrifício, e oferta. Desde Abraão até aos apóstolos, o caminho do poder santo é visível. Porem
um outro fator torna-se absolutamente claro.
Deus concede bênçãos generosas a estes seus servos sacrificiais e altruístas. Ele se propõe a:
• Abençoar.
• Fazer prosperar
• Conceder em abundância.
A lei está intrinsecamente vinculada à ordem divina: fidelidade na oferta e no serviço resulta em
abundante retomo e recompensa, e tal prosperidade continua a na medida da continuidade da fé e da
oferta. O autor deste estudo tem estabelecido este princípio sob o risco de ser frequentemente mal
entendido de que está sugerindo uma prosperidade barata. Porém, ao examinar o seu ensino desta
verdade, encontra-se evidência bíblica para a prosperidade.
1 - O PLANO DIVINO DE PROSPERIDADE INCLUI O DÍZIMO (ML 3.8 a 10)
•
8 Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos
e nas ofertas. 9 Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. 10
Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha casa; e provai-me nisto,
diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção
sem medida.

 Negar-se a ofertar o dízimo é roubar a deus e roubar a nós mesmos das suas bênçãos.
2 - A LEI DA RECIPROCIDADE DIVINA (LC 6:38)
•
Dai, e dar-se-vos-á; boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão;
porque com a medida com que tiverdes medido vos medirão também.

 Você dá a Deus e Deus dá a você; prosperidade começa com investimento.
3 - A PROSPERIDADE É UM RESULTADO (III JO 1: 2)
•
Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua
alma.
 Prosperidade não é um fim em si mesmo, mas o resultado de uma qualidade de vida,
compromisso e dedicação a Deus.
4 - FELIZ, SANTO, RICO E EM PAZ (SL 35:27)
• Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão; e digam sempre: Glorificado
seja o SENHOR, que se compraz na prosperidade do seu servo!

 Deus agrada-se quando os seus servos prosperam, o que significa estarem seguros,
felizes, com saúde e em paz.
5 - UTILIZANDO OS BENS, NÃO OS AMANDO (Mc 10: 17 á 27).
17 E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom
Mestre, que farei para herdar a vida eterna? 18 Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém
é bom senão um, que é Deus. 19 Sabes os mandamentos: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não

dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. 20 Então, ele respondeu:
Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. 21 E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma
coisa te falta: Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu; então, vem e segueme. 22 Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas
propriedades. 23 Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no
reino de Deus os que têm riquezas! 24 Os discípulos estranharam estas palavras; mas Jesus insistiu em
dizer-lhes: Filhos, quão difícil é {para os que confiam nas riquezas} entrar no reino de Deus! 25 É mais fácil
passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 26 Eles ficaram
sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? 27 Jesus, porém, fitando neles o
olhar, disse: Para os homens é impossível; contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível.

 Deus não se opõe a que o seu povo acumule bens, porém é contra quando os bens
controlam o seu povo.
6 - RIQUEZAS SÃO UMA RESPONSABILIDADE (I Tm 6:17)
• Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na
instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento;

 Ser rico é uma responsabilidade.
7 - NÃO SE DEVE CONFIAR NAS RIQUEZAS (Fp 4:12 e 13)
•
12 Tanto sei estar humilhado como também ser honrado; de tudo e em todas as circunstâncias,
já tenho experiência, tanto de fartura como de fome; assim de abundância como de escassez; 13 Tudo
posso naquele que me fortalece.

 A Nossa confiança deve permanecer em Deus e as nossas vidas direcionadas pela sua
Palavra.
8 - PRÓSPEROS PARA ABENÇOAR (Dt 8: 17 e 18)
•
17 Não digas, pois, no teu coração: A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas
riquezas. 18 Antes, te lembrarás do SENHOR, teu Deus, porque é ele o que te dá força para adquirires
riquezas; para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê.

 Abundância é a intenção de Deus de modo que o fiel possa abençoar a outros.
9 - VIDA ABUNDANTE (Jo 10:10)
•
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância.

 O plano de Deus era que o ser humano fosse enriquecido; Jesus declara a sua intensão
de recuperar este plano.
10 - COMPROMISSO RESPONSÁVEL NO PLANO DIVINO DE PROSPERIDADE (Sl 1:1 à 3)
• 1 Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2 Antes, o seu prazer está na lei do SENHOR, e
na sua lei medita de dia e de noite. 3 Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que, no
devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz será bem sucedido.

 Nenhuma promessa de Deus está desacompanhada de alguma ação responsável a ser
tomada da nossa parte.
11 - DEFININDO NOSSAS PRIORIDADES (Lc 12:15)
•
Então, lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza; porque a vida
de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui.

 Devemos buscar em primeiro lugar reino de Deus; então as coisas de que necessitamos
nos será acrescentadas.
12 - FAÇA O QUE ELE DIZ E ENTÃO PROSPERARÁ (Fp 4:19)
• E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas
necessidades.
 Deus não é mesquinho, mas devemos fazer tudo o que a Escritura nos diz. Então

prosperaremos.
13 - A INTENÇÃO DE DEUS DE FAZER O SEU POVO PROSPERAR (Gn 12: 1 à 3)

•
1 Ora, disse o SENHOR a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a
terra que te mostrarei; 2 de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê
tu uma bênção! 3 Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; em ti
serão benditas todas as famílias da terra.

 Cada fiel receberá as bênçãos espirituais, emocionais, físicas e materiais.

JEJUM DA FAMÍLIA – 3º DIA
TEMA: A FAMÍLIA E SEUS INIMIGOS- TEXTO: 2 Timóteo 1
INTRODUÇÃO: 2Timóteo 1.7
•
Os verdadeiros inimigos da família não são a televisão, com seus espetáculos e valores, nem o
estilo de vida contemporâneo, que nos empurra para o individualismo e consumismo. Os verdadeiros
inimigos da família estão na própria família. Como o título daquele filme, é como se dormíssemos com o
inimigo.
Tendemos a auto vitimização, seja no plano pessoal (somos sempre vítimas de algo, seja da falta de
solidariedade e de interesse em nossas vidas por parte dos outros), seja no plano familiar (nossa família
não vai bem porque as pressões externas são fortes demais...)
•
No entanto, nossos piores inimigos somos nós mesmos, com nossos pensamentos e gestos. De
igual modo, os piores inimigos da família são pensamentos e gestos cujos autores estão na própria
família. Não que não devamos considerar os inimigos externos, que não são poucos, mas que eles são
externos e, como tais, são secundários.
1 - OS INIMIGOS
1.1 - Inimigo nº 1
SUPREMACIA DO PRINCÍPIO DO PRAZER SOBRE O PRINCÍPIO DO DEVER
O princípio do prazer é próprio dos pequenos. É pequena a família (ou os membros da família que...) que
está escravizada ao princípio do prazer (em que todo mundo quer apenas as coisas boas do
relacionamento, como o marido ser acordado carinhosamente pela esposa, como o filho ser despertado
com o café da manhã na cama, como pai ter o sapato tirado dos pés pelo filho...). Grande é a família que
sabe que o dever é essencial para a convivência e para sobrevivência (na divisão do trabalho, na
obediência, no cuidado com o outro, no ouvir a música numa altura individual e não numa altura coletiva,
etc.).
Viver apenas sob o princípio do dever é algo falso, obsessivo e opressivo. Mais dia, menos dia, a família
vai implodir.

Os princípios do prazer e do dever devem estar em sintonia.
1.2 - Inimigo nº 2
CONFUSÃO DOS VALORES QUE SÃO DE BAIXO COM OS VALORES QUE SÃO DO ALTO
De tanto sermos habitados pelos valores de baixo acabamos confundindo-os com os de Deus, como na
frase "a voz do povo é a voz de Deus". Passamos a achar tudo normal, até os desvios (como
comportamentos que a Bíblia tacha de imorais). Passamos a achar tudo natural, até os absurdos (como
um estilo de vida consumista, ditada pelos modismos).
Como somos deste mundo, vivemos segundo os valores deste mundo. No entanto, não podemos
esquecer os valores do alto (Cl 3.1), que são mais altos do que os deste mundo. Este Aqui está o problema
central de nossas famílias. O apóstolo Paulo aplica estes valores também ao plano familiar. (Recomendar
a leitura, em casa). Estes valores nos devem habitar.
1.3 - Inimigo nº 3
PREDOMÍNIO DA EMOÇÃO SOBRE A RAZÃO
O predomínio da emoção sobre a razão faz da família uma antecipação do inferno.
Com ele, vem, por exemplo, o predomínio do corpo sobre o espírito.
Vida familiar saudável é aquela que considera as duas dimensões da vida. Devemos nos indignar um com
o outro, mas devemos ter a mesma pressa em pedir perdão ao outro.
2 - ARMAS PARA GUERRA PELA PAZ NA FAMÍLIA (2Tm 1.7)
A derrota destes inimigos constitui-se numa verdadeira guerra. Para ela, podemos dispor de três armas,
que são dons de Deus:

2.1 - Poder
Capacidade de fazer, de mudar, se queremos. O poder é fruto da oração. / É Deus que nos dá poder. E ele
quem nos fortalece (nos dá força, nos dá poder).
O poder é a arma que devemos usar para fazer com que em nossas famílias os princípios do prazer e do
dever vivam em harmonia.

2.2 -Amor
Os fins não justificam os meios, mesmo quando queremos o melhor para nossa família. Se o amor ficar
de lado, nada importará. Nós temos a capacidade de amar. Esta capacidade pode ter estar obliterada
pelas experiências dolorosas que vamos acumulando... Mas se a chama do amor não foi apagada... Numa
família cristã a chama do amor não pode se apagar. Se apagar, pode ser uma família, mas não uma família
cristã. / O amor é um sentimento a ser aprendido e desenvolvido. A gente nasce amada, mas não nasce
amando. Tem que aprender. Se temos esta disposição, Deus nos fortalecerá o amor, se deixarmos que
ele o fortaleça. O amor é um sentimento doado por Deus. Qualquer amor que não provém de Deus não
tem força para se desenvolver e para mudar as coisas que devem ser mudadas.
O amor é a arma que devemos usar para não confundirmos os valores deste mundo com os valores do
céu.
2.3 - Moderação
Sem alarmismo, sem conformismo diante da sociedade, mesmo diante das mudanças. Não adianta ter
saudade do tempo em que todos almoçávamos juntos... Este tempo, se algum dia houve, não volta mais.
/ Moderação é sabedoria de vida... Se a pedirmos a Deus e fizermos a nossa parte, nós teremos sabedoria
(e, com ela, moderação) para viver. Moderação é o dom de Deus.
O amor é a arma que devemos usar para vivermos equilibradamente nossas dimensões emocionais e
racionais.
3 - CONCLUSÃO
Não estamos sozinhos nesta guerra. Reconheçamos nossas armas. Utilizemos nossas armas. Vençamos
nossos inimigos, inimigos que nos habitam.

.

JEJUM DA FAMÍLIA – 4º DIA
TEMA: SALVAÇÃO PARA A FAMÍLIA
TEXTO: Atos 16:31 “Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa”.
Existe uma provisão divina para abençoar as famílias. Deus pensa na família em tudo o que faz. A família
é uma instituição divina. Deus proveu para seu filho Jesus uma família abençoada nesta terra. E fez muitas
promessas incluindo as famílias, portanto há algo especial que deve ser visto sob este enfoque e que nos
ajudará em nossa caminhada cristã.
Nosso texto base para esta meditação fala sobre salvação para toda a família, existe uma coisa que
precisa ser esclarecida por trás deste conhecidíssimo versículo bíblico. Tem acontecido atitudes erradas
na vida de muitos cristãos e, geralmente, elas são oriundas de uma compreensão errada (ou da falta dela)
deste texto.
Este texto não é uma promessa de que Deus salvaria nossa família sem que nada precisássemos fazer.
Não fala de um processo em que, automaticamente, toda uma família se salva só porque um foi salvo. A
salvação não se transfere, é pessoal. Este versículo nos mostra uma provisão divina para a família, e que
quando um familiar é salvo passa a ser a “porta de entrada” do Reino de Deus para a sua família. Tem
muito crente que sequer evangeliza os seus, nunca intercede por sua família, mas quando indagado sobre
o estado deles responde: “Não me preocupo por que tenho uma promessa da salvação de minha
família”...
Este texto deve inspirar nossa fé e nos levar a uma atitude correta. Pelas seguintes razões:
• Era uma palavra pessoal;
• Não concorda com outros textos sobre a salvação para família;
• Não concorda com a doutrina bíblica da salvação.
1- UMA PALAVRA PESSOAL
Esta palavra foi dada por Paulo a um carcereiro da cidade de Filipos, onde o apóstolo estava preso por
ter expulsado um espírito maligno de uma jovem que era adivinha. O ocorrido a impediu de continuar
adivinhando, e a falta de lucros gerada por esta libertação fez com que os senhores dessa moça
lançassem Paulo e seu companheiro Silas na prisão.
O que Paulo falou a este homem foi uma palavra pessoal sob uma ação específica do Espírito Santo.
Observe o texto todo e estes detalhes aparecerão: Atos 16:23-31
“E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os
guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes
prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e
os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu
os alicerces da prisão; abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro
despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo
que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui
estamos! Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se
diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja
salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa”.
Este acontecimento se deu por volta da meia-noite, logo, estava escuro. A certeza disto é que o
carcereiro pediu luz antes de ir até Paulo e Silas, o que nos mostra que nem ele e nem tampouco os dois
evangelistas tinham luz. O texto sagrado ainda revela que ninguém saiu do cárcere, embora o carcereiro
chegou a pensar que todos já tivessem fugido.
Então, aquele homem, que sabia que ia pagar com a própria vida pela vida dos presos que (achava ele)
haviam escapado, decide se matar e chega a puxar espada para fazê-lo, mas Paulo brada para que ele
não faça aquilo.
Como é que Paulo, no escuro e sem enxerga-lo por estarem em cômodos diferentes, sabia do que estava
acontecendo?

Temos uma palavra de conhecimento, dada pelo Espírito Santo revelando uma condição específica de
um homem específico. Não sabemos tudo o que Deus mostrou ao apóstolo, mas é neste contexto que
ele afirma ao carcereiro: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa”. E o que acontece em seguida?
“Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe:
Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua
casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele
batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa; e, com todos os
seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus”. - Atos 16:30-34
Aquele homem tirou Paulo e Silas da cadeia e os levou para casa. A Bíblia diz que ele aproveita para cuidar
das feridas daqueles homens, mas eles foram lá para pregar a palavra de Deus e conseguiram levar todos
a Cristo e batiza-los! O que fez o carcereiro acreditar tanto em Paulo e Silas? Seguramente não foi só o
terremoto, mas a revelação que ele recebeu depois do terremoto.
Diante de tudo isto não posso dizer que as palavras de Paulo a este homem se apliquem a todo crente.
Quando o navio em que Paulo viajava para Roma estava para naufragar, ele disse de antemão: "Contudo,
é necessário irmos dar numa ilha". Como ele sabia disto? Porque Deus lhe havia revelado isto. Mas não
quer dizer que todo crente que viesse a naufragar iria dar numa ilha. Era uma palavra específica para um
momento específico. Do mesmo modo, o que Paulo falou para aquele carcereiro não era uma promessa
para todo crente, era uma revelação específica do que aconteceria na família daquele homem.
2 - OUTROS TEXTOS SOBRE FAMÍLIA
Há vários outros textos bíblicos que entrariam em conflito se tentamos dizer que esta palavra é uma
promessa para todo crente. Veja alguns deles:
Lucas 12:51-53 “Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vo-lo afirmo; antes, divisão. Porque, daqui
em diante, estarão cinco divididos numa casa: três contra dois, e dois contra três. Estarão divididos: pai
contra filho, filho contra pai; mãe contra filha, filha contra mãe; sogra contra nora, e nora contra sogra”.
Jesus disse que veio trazer divisão numa casa. Isto mostra que quando alguém decidisse segui-lo, outros
familiares se levantariam contra, não aceitando a decisão. E haveria problemas... isto não nos faz pensar
que o que Paulo disse ao carcereiro fosse uma promessa todo cristão, faz?
O Senhor ensinou claramente que seria necessário ter a disposição de negar os familiares para mantê-lo
em primeiro lugar:
Lucas 14:26 -“Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs
e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo”.
Além do ensino de Jesus, vemos o mesmo apóstolo Paulo (que fez aquela declaração ao carcereiro)
falando sobre a salvação dos demais familiares como uma incógnita:
I Coríntios 7:16 - “Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se
salvarás tua mulher?”
Ora, se Paulo acreditasse que aquilo que ele afirmou ao carcereiro de Filipos fosse uma promessa a todo
crente, não falaria assim, neste tom de incerteza! Mas a verdade é que não se trata de uma promessa a
todos, embora revele uma intenção do coração de Deus.
Não estou tentando semear incredulidade em quem crê na salvação dos seus familiares. Precisamos
mesmo lutar em favor deles! Mas o fato é que eles não serão salvos só porque você, como familiar deles,
foi. A condição para a salvação de seus familiares é a mesma que de qualquer outro pecador: precisam
se arrepender e crer em Jesus.
Atos 16:32,33 - “E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite,
cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus”.
Depois de saber que Deus queria salvar sua família, o homem foi levar o Evangelho para eles! Foi por isso
que creram e se batizaram. Tem muita gente que não prega a palavra para os seus familiares e acha que

eles vão acordar salvos alguma manhã destas. Não é assim que funciona. Temos que nos mexer. Lutar
por eles. Interceder por eles. Dar bom testemunho.
3 - CRENDO NO PLANO DE DEUS PARA A FAMÍLIA Quando o apóstolo Pedro sobe a Jerusalém e é indagado do motivo que o levou a entrar na casa de
Cornélio, um gentio, dá uma explicação de um detalhe da mensagem que o centurião recebera do anjo
que lhe apareceu. Este detalhe é importantíssimo para nós porque nos mostra como Deus trata com as
famílias e tem um plano para elas.
Atos 11:13,14 - “E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia a Jope e
manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e
toda a tua casa”. Embora não haja uma promessa específica de que cada família onde alguém se converter todos virão a
ser salvos, sabemos que este é o desejo de Deus. Deus deseja que todos se salvem (I Tm.2:5). Ele não
deixou ninguém de fora da provisão de salvação, mas mesmo assim, sabe que muitos rejeitarão seu
presente, a ponto de também declarar em sua Palavra que “a fé não é de todos” (II Ts.3:2).
Desde o princípio vemos Deus incluindo as famílias em suas promessas de bênçãos, salvação e
livramento. Foi assim com Noé:
Gênesis 7:1 -“Disse o SENHOR a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido
justo diante de mim no meio desta geração”.
Também foi assim com Ló, quando Deus anunciou pela boca dos anjos que haveria de destruir a cidade;
deu oportunidade para que toda a família escapasse:
Gênesis 19:12,13 - “Então, disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos,
e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar; pois vamos destruir este lugar,
porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até à presença do SENHOR; e o SENHOR nos enviou
a destruí-lo”.
Deus tem um plano para as famílias e deseja abençoa-las. Esta foi sua promessa a Abraão:
Gênesis 12:3b- “...em ti serão benditas todas as famílias da terra”. Mas porque Deus deseja isto não quer dizer que vá acontecer por si. Os genros de Ló não o levaram a
sério (Gn.19:14) e acabaram perecendo em Sodoma, embora o Senhor quisesse ter tirado os dois de lá.
4 - NÃO PERDER A VISÃO FAMILIAR
Onde está o ponto de equilíbrio? Não é em achar que a família será salva por si e nem tampouco em
deixar de ter esperança pelos seus. É entender a visão familiar na Palavra e batalhar para que isto se
aconteça. Creio que Deus queira que cada um de nós possa encher o peito e afirmar com alegria o mesmo
que Josué:
Josué 24; 15 - “...eu e a minha casa serviremos ao Senhor”.
Tem gente que quer ganhar o mundo para Jesus e sequer se importa com a sua casa. Isto é uma violação
de claros mandamentos bíblicos! Veja o que Paulo falou a Timóteo no tocante a isso:
I Timóteo 5:8- “Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem
negado a fé e é pior do que o descrente”. O cuidado pela família não envolve apenas o sustento natural, que é o contexto desta afirmação, mas
também a preocupação com a condição espiritual. É requisito para a liderança ter uma família exemplar,
ministrada no Senhor (I Tm.3:4,5).
Os projetos que envolvem a salvação de nossa família devem ser tomados como prioridade. É preciso
que nos empenhemos em lutar pela salvação de nossa casa. Isto envolve uma postura de esperança e
um posicionamento de bom testemunho. Mediante um bom testemunho, familiares podem ser ganhos
para Cristo. Sem ele, muitos nunca se converterão. Pedro escreveu sobre isto:

I Pedro 3:1, 2 - “Mulheres, sede vós, igualmente, submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda
não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao
observar o vosso honesto comportamento cheio de temor”. Para o casal cristão, o desafio são os filhos. Eles também devem ser ganhos e discipulados por seus pais:
Efésios 6:4- “E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação
do Senhor”.
Viva sua vida em Deus de forma frutífera. E comece a frutificar pela sua própria casa. Que o Senhor te dê
graça para pelejar pelos seus e levá-los a uma experiência genuína com Cristo!

JEJUM DA FAMÍLIA – 5º DIA

TEMA: A COMUNIDADE COMO NOSSO LAR DENTRO DA FAMÍLIA DE DEUS
TEXTO: Eclesiastes 4: 9à12
Todos nós precisamos do amor, da ajuda e do apoio dos amigos e irmãos na fé.
•
A NOSSA CASA ONDE CONVIVEMOS COM NOSSOS PARENTES, É O NOSSO LAR AFETIVO.
1 - A NOSSA COMUNIDADE, ONDE CONGREGAMOS COM OS NOSSOS IRMÃOS EM CRISTO, É O NOSSO LAR
ESPIRITUAL

A Harmonia do lar e a convivência plena dos membros de uma casa depende da prática da comunhão e
do amor, da mesma forma esses dois ingredientes são indispensáveis para vivermos em harmonia com
os membros da nossa congregação.
•
Para que isso aconteça tanto em nossa casa quanto na nossa comunidade é preciso haver
perseverança:
ATOS 2:42 - E Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
A Perseverança é necessária porque a comunhão é combatida pelo inimigo tanto em nossa casa quanto
em nossa igreja. (Dificilmente conseguimos viver em plena harmonia em nossa casa, quando estamos
sem comunhão com a nossa Igreja).
•
Todas as vezes que por algum motivo perdemos a comunhão com a igreja nos sentimos:
Enfraquecidos - desanimados - incomodados - críticos - maliciosos - perdemos o interesse pela obra de
Deus - nos sentimos confundidos - sem direção - perturbados - tristes e por fim nos sentimos vítimas.
 LER FILIPENSES 2: 1 à 5 (receita de viver o amor fraternal).
2 - COMUNHÃO SIGNIFICA ¨TER EM COMUM¨
• Envolve compartilhar e participar
• Cumplicidade e compreensão
• Disciplina e perdão
• Sinceridade e amor
3 - COMO FAMÍLIA DE DEUS, O QUE TEMOS EM COMUM?
• 3.1
Fé Cristã em comum - Tito 1:1 à 4 - Judas 1:3
• 3.2
A graça de Deus em Cristo - Filipenses 1:7 - I cor 1:9
• 3.3
A Presença do Espírito Santo - João 15:27
• 3.4
Os Dons do Espírito Santo - 15:27
• 3.5
Um Inimigo em comum - I Pedro 5:8
• 3.6
Não aceitamos outro evangelho: Gálatas 1:9 - II João 1:7 à 11
4 - NÃO PODEMOS AFIRMAR COMUNHÃO COM DEUS, QUANDO NÃO TEMOS COMUNHÃO COM OS
IRMÃOS.
 Ler I João 1:1 à 7 - 2:7 à 11 - 3: 14 à 22 - 4: 7 e 8
Para manter a comunhão e necessário a perseverança: No Amor - no perdão (perdoar e também pedir
perdão) - Suportar a fraqueza do irmão - ter humildade - participar das lutas e vitórias da comunidade ser sincero com o irmão para o exortar e o elogiar
5 - O ESPIRITO SANTO OPERA A COMUNHÃO
 Ler João 14: 16 à 21
6 - A COMUNHÃO DOS IRMÃOS RESULTA EM SALVAÇÃO DE VIDAS (AUMENTO DO NÚMERO DE
MEMBROS DA COMUNIDADE)
 Ler Atos 3:42 à 47
7 - A FALTA DE COMUNHÃO LEVA A CARNALIDADE E DIVISÃO NO MEIO DA IGREJA
 Ler I Cor 3: 1 à 9
8 - JESUS OROU PEDINDO AO PAI A NOSSA COMUNHÃO COMO IRMÃOS NA FÉ.
 Ler João 17:20 à 23
Nota explicativa: SOBRE A MINHA FAMÍLIA NO CÉU
 Não há razões para supor que não poderia haver famílias no céu. Porém, todos os cristãos fazem
parte da família de Deus agora, e os laços que unem as famílias humanas provavelmente não serão
necessária no céu. Lá todos seremos parte de uma enorme família, e nós sentiremos um amor
profundo por todos. Não haverá a idéia de que eu estou aqui com a minha esposa, e nós dois estamos
separados dos outros. Nós todos seremos um em Cristo. Ef 3: 14 e 15, mesmo que nós provavelmente

tenhamos familiares no céu observe duas coisas: primeiro seu esposo ou esposa, filho ou pais estarão
no céu com você - Se você for um Cristão. Somente e eles forem nascidos de novo pelo Espírito de
Deus (João 3: 3e 5). Sua proximidade de Deus não salvará os membros da sua família. Eles devem ter
o seu próprio relacionamento pessoal com Jesus Cristo (Atos 16:31). Segundo, Jesus disse que não
haverá procriação humana no céu, e a necessidade de se casar e criar filhos cessará (Mc 12:25).

