
 

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 

Salmo 128 

• Propósito:  Mostrar que família é projeto de Deus, e que não obstante as lutas que toda 

 família enfrenta, é possível ter uma família feliz.  

 Descobrir os elementos que fazem uma família feliz. 

 

• A família tem sido alvo dos mais intensos ataques, no Brasil e no mundo. Ao invés de ser um ambiente de 

amor, compreensão, ternura e encorajamento mútuo, a família tem sido um lugar de tristeza, decepção e muita 

dor.  

• Diante disso, a pergunta se impõe com muita força: É possível ser feliz na família? 

• Certamente que para muitos a resposta é um sonoro NÃO. 

• Muitas vezes a resposta negativa vem de alguma experiência pessoal, familiar ou do círculo de amizades que 

não foi bem sucedida. 

• Olhamos os conflitos de pessoas próximas de nós, e construímos nossa resposta a partir disso. 

• No entanto, precisamos tomar como base a Palavra de Deus, e a partir dela obtermos a resposta. 

• Pressupostos importantes: 

• 1. Uma família feliz não é aquela que não tem problemas. 

• Toda família enfrenta problemas em algum momento, seja no casamento, com os filhos, com a saúde, com 

netos, entre outros.  

• 2. Uma família feliz não é aquela que só conta vitórias. 

• Nossa tendência é de contarmos só as coisas boas da nossa família, e omitimos aquelas que não são tão 

boas. Isto pode construir uma falsa realidade de que nossa família é melhor do que a família dos outros. 

• 3. Uma família feliz não é baseada em recursos financeiros. 

• Se os recursos financeiros garantissem a felicidade da família, famílias ricas não teriam problemas, e os têm. 

 

• Família é um ambiente de intensa e forte movimentação emocional, psicológica e espiritual.  

• O Salmo afirma de maneira contundente, que é possível ser feliz na família. 128:2 

• É nele que vamos buscar as bases da felicidade na família. 

 
1. Uma família feliz começa com temor de Deus. 128:1 

• Isto aponta para sacerdócio do homem dentro de casa. 

• O salmista assume que o verdadeiro temor religioso de Deus e uma vida boa e santa necessariamente andarão 
juntos 

• Há cinco tipos de pais: 

• 1. O ausente – cada vez mais comum nos dias de hoje. 

• 2. O distante -  chega à sua casa, mas é invisível, e o seu coração fica escondido. 

• 3. O exigente – conecta-se à família, mas se impõe a ela. É autoritário 

• 4. O envolvido - mas sem visão. ele investe na família, conecta-se a ela, ama o cônjuge e os filhos, mas falha 
em dar-lhes estratégias e uma visão fundamental para fazerem diferença, criando uma identidade sexual firme 
em seus filhos, preparando-os bem para a vida e levando-os a conhecer Deus. 
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• 5. O envolvido e estratégico – ele semeia, intencionalmente e de forma proativa, valores em seus filhos e 
suscita as habilidades deles. Prov. 22:6 

• Um pai ou uma mãe que teme a Deus é a maior influência para a família.  

Pro 1:7  O temor do SENHOR é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o 

ensino. 

Prv_8:13  O temor do SENHOR é aborrecer o mal; a soberba, e a arrogância, e o mau caminho, 

e a boca perversa aborreço. 

• Salm_86:11  Ensina-me, SENHOR, o teu caminho, e andarei na tua verdade; une o meu coração ao temor do 
teu nome. 

• Não há temor verdadeiro que não comece com um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. 

2. Uma família feliz administra seus recursos com sabedoria. 128:2. 

• Comerás do trabalho das tuas mãos. 

• O texto trata de Prosperidade. 

• A vida financeira é uma das áreas de maior conflito na família. 

• Comer do trabalho das suas mãos exige saber administrar seus recursos financeiros. 

• Conflitos financeiros são fortes fatores de conflitos nos lares. 

• Toda família precisa aprender algumas verdades básicas: 

• Aprender a gastar menos do que se ganha. 

• Aprender a não ser seduzido pela inveja e pelo consumismo. 

• Aprender a planejar seus gastos. 

• Aprender a ser fiel a Deus no dízimo. 

• Aprender o princípio da generosidade. 

 

3. Uma família feliz constrói um relacionamento conjugal saudável. 

• A mulher é comparada a uma videira frutífera. 

• A videira é mencionada em todas as Escrituras. 

• “A videira era um símbolo não apenas de fecundidade (aqui explicitamente), mas de encanto sexual e 

de festividade”. (Kidner) 

• É uma fonte de alegria, se devidamente cultivada. 

• Assim como com qualquer planta, o relacionamento deve ser cultivado com os ingredientes do amor, 

consideração e respeito. 

 

4. Uma família feliz planta valores na vida dos filhos. 

• Os brotos de Oliveira se reproduzem crescendo longe da raiz principal. 

• As oliveiras levam muito tempo para amadurecer e se tornar lucrativas.  

• Cultivadas pacientemente, elas se tornam bastante valiosas e continuam a produzir uma colheita lucrativa por 

séculos, talvez por mais tempo do que qualquer outra árvore ou planta frutífera. (Boice) 

• Uma das manifestações da benção de Deus sobre a família são os filhos. 

• A oliveira é planta muito mencionada na Bíblia. 

• Representa frutificação. Virilidade. 

• Seu uso é variado: base de perfume, alimento, combustível e tratamento medicinal. Tiago 5:14 

• “Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade.” III João 4 

Conclusão: 

1. Em sua opinião, qual a maior necessidade da família moderna? 

2. À luz do que aprendemos, qual a maior dificuldade da família nestes dias? 

3. O que você precisa da parte de Deus, para a sua família? 

 


