
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma 
infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Gn 2.24  

Sua família pode ser melhor, quando entender o que é família e o seu papel nela! 

1º DEUS CRIOU A FAMÍLIA, DEIXE ELE PARTICIPAR DA SUA 
Famílias sem Deus estão fortemente destinadas à ruina. 

 Mas famílias que experimentam o cuidado de Deus, cuidam uns dos outros e tendem a ser melhores. 

O criador da família nos institui algumas fases: 

• O abandono  “deixará, pois, o homem pai e mãe” 
O que não constitui em desamparar pai e mãe, muito pelo contrário, mas ter a compreensão de que sua família agora 

é o seu cônjuge e filhos quando chegarem, demais pessoas se tornaram familiares. 

• A união  “e se unirá a sua mulher” 
Em Gn 2.23 “Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se -a varoa, porquanto do 

varão foi tomada”. Este termo, afinal, indica alguém que estava ansioso, que já esperava por aquilo, de algo 

que pudesse completar uma lacuna, não vislumbrasse apenas animais, mas desfrutasse de algo que viesse 

de Deus diretamente para ele. Trate o seu marido, a sua esposa como alguém que veio de Deus para você.  

O casamento não pode ser um jogo de tênis (quer ganhar), e sim frescobol (jogar bem para receber bem). 

• A celebração  “e serão os dois uma só carne”  
A união dos dois é tão íntima que é como se fossem uma só pessoa, uma só alma. 

A união sexual é a celebração e a consumação do casamento. É uma união tão sublime que é capaz de 

gerar uma vida.  É para ser celebrado, e praticado até mesmo quando o objetivo principal não é ter filhos.  

Agora que já compreendemos o que é família do ponto de vista bíblico, por que trazer Deus para 
família? 

• A bênção Gn 1.28 “a bênção de Deus”  

Esta é primeira vez que é mencionada a benção de Deus nas Escrituras e ela é justamente direcionada a 

família. Deus instituiu a família e a abençoou, portanto, é insensatez e loucura, querer que a nossa família 

seja melhor sem colocar Deus nela. A arca de Deus simbolizava a presença de Deus. (1 crônicas 13:14) 

• A multiplicação 
Gn 1.28  “sede fecundos,  frutificai e multiplicai” 
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Os filhos são uma benção, uma herança do Senhor, e não um peso. Salmos 127:3 Como você trata a sua 

benção? Efésios 6:4 
2º CUMPRA O PAPEL A QUE VOCÊ FOI DESIGNADO POR DEUS 

• MARIDO (Efésios 5) 
 

• Líder: 
Você é chamado para liderar a sua família, Ef 5.23/ 1Co 11.3 “diz que você é o cabeça” 
Você é chamado para ser o cabeça da sua família, para ser o pastor do seu lar, para assumir a liderança. 

Um grande privilégio seguido de uma enorme responsabilidade. Não é fácil administrar sozinho, por isso 

Deus tem que estar na família 

• AMAR (v28) 

Um líder capaz de exercer sua liderança de modo amável assim como Cristo age com a igreja. 

Você honra a sua esposa com suas atitudes? 
• - PROVEDOR E PROTETOR (v29) 

É quem alimenta e cuida. Você deve não somente atender as necessidades físicas da sua esposa e família 

como também espirituais. 

 

• ESPOSA 
 

• - AUXILIADORA IDÔNEA (Gn 2.18) 
A mulher que cumpre o seu papel com excelência faz com que a família seja próspera, pois suas atitudes, 

sua sabedoria e discernimento promovem boa liderança do seu cônjuge e aprovação de Deus. 

• - SUBMISSÃO AO MARIDO (Ef 5.24) 
• Algumas mulheres têm dificuldade quanto a esse papel, mas não se trata de uma subserviência passiva, ela 

participa ativamente das decisões, pois está atrelado em ser uma auxiliadora idônea.Eu entendo que a 

primeira informação que a gente deve deter no versículo é: quem está dando a ordem? Deus. 

• - CENTRO EMOCIONAL DO LAR (1Pe 3.4) 
Espírito manso e tranquilo, beleza que nunca deteriora, tem valor para o seu marido e ainda mais para Deus. 

Não se meça pelo valor que seu marido te dá, mas pelo valor que você tem para Deus. 

Se o seu marido não é cristão (1pe 3.1-2). 
 
 
  

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


