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1 - A origem da família  -  A família nasceu na mente e no coração de Deus.  O criador não queria que o homem  
vivesse só;  criou a mulher para lhe fazer companhia.   Gênesis 2:18  
Deus não só criou, mas também estabeleceu a família.  O que Deus fez para estabelecer a família?  
Ver em Gênesis 1: 27 a 31.   Deus criou o homem e a mulher e os abençoou. Deus disse: “multipliquem-se” para que não 
vivêssemos sozinhos, mas unidos, em família. Deus estabeleceu a família criando um ambiente especial para o casal viver 
com sua família. Deus deu ao homem e a mulher o domínio sobre os animais, deu as plantas, sementes, frutos, todo o 
alimento necessário para nossa existência...  Deus pensou em tudo. 

 
2 - Deveres na família  -  De que forma devemos viver para que a família se mantenha unida? 
a) Afeição:  É preciso que o lar seja construído com amor verdadeiro. Portanto, é um dever ético do casal conservar 

vivo o amor que servirá de base na família.   
Como deve ser esse verdadeiro amor?  Ver em I Coríntios 13: 4 – 7.   No dia a dia vivemos esse verdadeiro amor? 

 
b) Cooperação:  Além da fidelidade conjugal e afeição recíproca, a cooperação mútua é um segundo pilar muito 

significativo para o bom funcionamento da família. Os problemas diários e os desafios do século XXI são complexos 
demais e a própria natureza exige esta cooperação mútua da família. Todos os relacionamentos externos devem unir a 
família e nunca separá-la.  Os amigos e os interesses aparentemente opostos não devem interferir na fidelidade familiar.    
Nós temos praticado essa cooperação em nossa família?   

 
c) Submissão:  Na realidade os cônjuges devem subordinar-se um ao outro. A Bíblia ensina que todos devem se  

sujeitar uns aos outros no temor de Cristo.  Veja em Efésios 5:21.  Ambos precisam respeitar e perdoar o outro, dialogar e 
orar pelo outro e com o outro. Nessas áreas, o homem não pode exigir supremacia sobre a mulher. Note bem que a 
questão não se refere à liderança, mas a real convivência no lar. Você tem orado diariamente pelo seu cônjuge e filhos? 

 
d) Diálogo franco e sincero:  A família vive do diálogo de seus membros. É verdade que o cansaço físico ou 

emocional, uma doença ou um acidente grave podem impossibilitar pelo menos temporariamente um diálogo franco.  
A comunicação franca e aberta é o caminho social para resolver os problemas do lar.  O apostolo Paulo recomendou: ... 
não se ponha o sol sobre a vossa ira.  Efésios 4:26 b.  O que é “não se por o sol sobre vossa ira”?  Na realidade é: “Não 
ficar muito tempo com raiva”.  Veja em Efésios 4:27 o que acontece quando ficamos muito tempo com raiva de alguém.   
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Reconheçamos a soberania de 
Deus. Ele é Santo, Justo, Fiel, 
conhece todas as nossas 
necessidades e poderá nos dar 
muito além do que pedimos ou 

pensamos. Efésios 3:20 

Você foi uma criança travessa?   
Compartilhe uma travessura da sua infância? 
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 A busca do consenso, a boa vontade, o diálogo constante e a tolerância são elementos indispensáveis para o sucesso e 
estabilidade da família. 

 
3 - Responsabilidade específica do HOMEM na família.   

Quais são as responsabilidades do homem dentro de uma família?  
No plano de Deus, as atribuições específicas do homem no lar são:  

a) amar a sua esposa,  
b) assumir o comando da vida no lar;  
c) exercer o papel de profeta e sacerdote;  
d) propiciar serenidade na correção dos filhos, com amor;  
e) suprir as necessidades financeiras;  
f) proteger a família;  
g) assumir a liderança moral. 
h) O homem assume também a responsabilidade pelo desenvolvimento espiritual da esposa e dos filhos.  

Conforme lemos anteriormente nos Salmos 128: 1-4. 
 
4 - Responsabilidade especifica da MULHER na família.   

Quais são as responsabilidades da MULHER dentro de uma família?  
 A esposa é a alma da família. Ela proporciona aquelas qualidades que o chefe de família encontra dificuldades em 
oferecer, pelas próprias limitações impostas pela natureza. Por isso em  Gênesis 2:18  a mulher é chamada  “auxiliadora” 
do homem.  
                       
Conclusão:  
“A família é a instituição melhor adaptada para o treinamento do homem, para a proteção da infância e da mocidade”. 
Assim todos esses elementos citados, são indispensáveis para o fortalecimento da família, pois sem eles podemos afirmar 
que a estabilidade, a continuidade, a indissolubilidade da família  estão praticamente comprometidas.  Que Deus nos ajude 
a nos mantermos firmes em seguir o seu plano maravilhoso e ajudemos a conservar a família. 
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Leitura bíblica da semana para o 

próximo estudo:  

“Vencendo crises na Família” 

      Segunda:  II Reis 4:1 a 7     

      Terça:       João 11:1 a 45 

      Quarta:     Lucas 8:40 a 56 

      Quinta:      Lucas 7:11 a 17    

      Sexta:       Jó 1:13 a 19 

10 
minutos 

5 
minutos 

Anote em um papel o nome das pessoas de sua família que ainda não conhecem 
o Evangelho de Cristo; ore por eles durante esta semana todos os dias, peça a 
Deus que você tenha uma oportunidade de falar do Amor de Cristo para eles, se 
isso não for possível, que Deus possa usar outra pessoa que fale. 
 

Pense em como você poderá ser útil para alguém de sua família onde seu 
relacionamento com ele esteja arranhado.  

FACILITADOR 
Incentive os membros do seu Pequeno 
Grupo a ler estes textos durante a 
semana, se possível, ler todo o capítulo 
para uma melhor compreensão, pois 
são referente ao próximo estudo. 

 


