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Ter vontade de voltar pra casa, não é pra ser uma exceção. O propósito de Deus para as nossas vidas é que vivamos bem com 
nossas famílias, é que tenhamos prazer em voltar pra casa. Ainda que sua realidade não seja essa, ela pode mudar como mudou a 
vida do carcereiro no texto em que lemos. 
Em  Atos 16: 6-10  podemos ver como o Espírito do Senhor direciona Paulo. E o mais importante é que Paulo estava sensível a voz 
do Espírito Santo e obedeceu. Com isso nasceu a Igreja em Filipos.  
A Igreja em Filipos era: 

a) Multirracial - existia várias raças. 
b) Multisocial  - existia pessoas de várias classes sociais. 
c) Multicultural  -  existia vários tipos de cultura. 

Com isso vemos que o Evangelho é para todos. O Evangelho alcança a todos, seja o homem intelectual ou o homem analfabeto. O 
Evangelho pode ser entendido por todas as pessoas,  por que? 

1) Porque é a Palavra de Deus. 
2) Porque é o próprio Espírito de Deus quem testifica no coração da pessoa. 

 
 
Quem quer ter alegria na sua casa? 
Podemos retirar do texto 3 ensinamentos a cerca da alegria dentro de casa: 
 

1) Há pessoas que somente são alcançadas pela Graça de Deus por meio da tribulação.      	  
Paulo e Silas estavam dentro do cárcere, mas eram livres. Mas o carcereiro, apesar de ter nas mãos as chaves da prisão ele era o 
prisioneiro. Se os presos fugissem, ele pagaria com a própria vida, além da vergonha pública que sofreria. Mas aquele terremoto 
serviu de benção para ele e sua família. Às vezes a tribulação é uma bênção. A tribulação esvazia a soberba e nos projeta aos pés de 
Deus.  
 

2)  Por uma pessoa somente, o Evangelho alcança toda a família. 
Em Atos 16:30 o carcereiro diz:  
O que é preciso para me salvar?  E o que eles responderam: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa”.  
Sabemos que a Bíblia diz que não há salvação hereditária e que a salvação é individual. Mas quando um membro da família entrega 
seus caminhos ao Senhor e coloca o Senhor Jesus para dirigir sua vida, com certeza ele abre possibilidades para que toda sua 
família seja alcançada pelo Evangelho de Cristo.  
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Se mantivermos uma vida em obediência 
aos mandamentos do Senhor, Deus poderá 
abençoar nossa família através de nós. 
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Sua casa tem sido um lugar de paz? 

As frases: “Como é bom voltar pra casa!”, ou “Quando saio tenho vontade de 
voltar logo pra casa”, ou ainda “Não gosto de ficar muito tempo fora, pois me 
sinto tão bem dentro da minha casa”.  São expressões que nem todos podem 
dizer, pois algumas casas são um verdadeiro inferno. 
 



 
 

3) O Evangelho de Cristo é o único que pode transformar uma família inteira. 
O evangelho não entra em uma Família para melhorá-la, mas para transformá-la. Somente o evangelho transforma o ser humano de 
dentro pra fora. A pessoa muda seus atos porque muda seu coração. O evangelho traz consciência de pecado.  Ele é transformado 
em nova criatura.  1 Coríntios 6:9-11. 
 
 
Conclusão:   O Evangelho transforma a Família na medida que vai transformando as pessoas dessa Família. 
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RECADOS PARA O FACILITADOR 
 

 
100 DIAS DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA. 

12 de maio a 19 de agosto 
 
 

Vamos nos unir neste desafio. 
Facilitador, nossa Igreja está nessa campanha. Incentive seu grupo a participar. Incentive para que cada 
integrante dê o seu nome para orar pelas Famílias.  
 
Se todos nós nos unirmos em oração veremos uma grande transformação nas Famílias Brasileiras.  
“Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.” Atos 16.31. 
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minutos 

Alguns membros da sua família ainda precisam de transformação? 
A nossa missão é colocá-los diante de Deus, orar por eles sempre, nunca desistir. 
Se estiver perdendo as forças, se renove no Senhor, mas não desista. 

Vamos auxiliar, em oração, os nossos irmãos que precisam ter suas 
famílias transformadas. 

5 
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QUER TER ALEGRIA NA SUA CASA ? 
Texto :  Atos 16:16-34 

 
 
As frases: “Como é bom voltar pra casa!”, ou “Quando saio tenho vontade de voltar logo pra casa”, ou ainda “Não gosto de ficar muito 
tempo fora, pois me sinto tão bem dentro da minha casa”.  São expressões que nem todos podem dizer, pois algumas casas são um 
verdadeiro inferno. 
Ter vontade de voltar pra casa, não é pra ser uma exceção. O propósito de Deus para as nossas vidas é que vivamos bem com 
nossas famílias, é que tenhamos prazer em voltar pra casa. Ainda que sua realidade não seja essa, ela pode mudar como mudou a 
vida do carcereiro no texto em que lemos. 
Em  Atos 16: 6-10  podemos ver como o Espírito do Senhor direciona Paulo. E o mais importante é que Paulo estava sensível a voz 
do Espírito Santo e obedeceu. Com isso nasceu a Igreja em Filipos.  
A Igreja em Filipos era: 

a) Multirracial - existia várias raças. 
b) Multisocial  - existia pessoas de várias classes sociais. 
c) Multicultural  -  existia vários tipos de cultura. 

Com isso vemos que o Evangelho é para todos. O Evangelho alcança a todos, seja o homem intelectual ou o homem analfabeto. O 
Evangelho pode ser entendido por todas as pessoas,  por que? 

1) Porque é a Palavra de Deus. 
2) Porque é o próprio Espírito de Deus quem testifica no coração da pessoa. 

 
 
Quem quer ter alegria na sua casa? 
Podemos retirar do texto 3 ensinamentos a cerca da alegria dentro de casa: 
 

1) Há pessoas que somente são alcançadas pela Graça de Deus por meio da tribulação.      	  
Paulo e Silas estavam dentro do cárcere, mas eram livres. Mas o carcereiro, apesar de ter nas mãos as chaves da prisão ele era o 
prisioneiro. Se os presos fugissem, ele pagaria com a própria vida, além da vergonha pública que sofreria. Mas aquele terremoto 
serviu de benção para ele e sua família. Às vezes a tribulação é uma bênção. A tribulação esvazia a soberba e nos projeta aos pés de 
Deus.  
 

2)  Por uma pessoa somente, o Evangelho alcança toda a família. 
Em Atos 16:30 o carcereiro diz:  
O que é preciso para me salvar?  E o que eles responderam: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa”.  
Sabemos que a Bíblia diz que não há salvação hereditária e que a salvação é individual. Mas quando um membro da família entrega 
seus caminhos ao Senhor e coloca o Senhor Jesus para dirigir sua vida, com certeza ele abre possibilidades para que toda sua 
família seja alcançada pelo Evangelho de Cristo.  
 

3) O Evangelho de Cristo é o único que pode transformar uma família inteira. 
O evangelho não entra em uma Família para melhorá-la, mas para transformá-la. Somente o evangelho transforma o ser humano de 
dentro pra fora. A pessoa muda seus atos porque muda seu coração. O evangelho traz consciência de pecado.  Ele é transformado 
em nova criatura.  1 Coríntios 6:9-11. 
 
 
Conclusão:   O Evangelho transforma a Família na medida que vai transformando as pessoas dessa Família. 
 


