
	

	

	

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	

		Escolha	um	CD	ou	DVD,	não	se	esqueça	de	fazer	a	letra	da	música	escolhida	em	quantidade	que	dê			para	
distribuir	para	todos	os	membros	da	célula.	Líder	surpreenda	os	membros	de	sua	célula	trazendo	os	cânticos	que	
eles	mais	gostam.		

     Salmo 127 

• “Família S/A. Uma sociedade anônima é um tipo de empresa na qual o capital não pertence a uma única 
pessoa, mas está dividido em ações que podem ser negociadas livremente. Por ser uma sociedade 
prevê a obtenção de lucros a serem distribuídos aos acionistas. Comparativamente, uma família é 
assim. Ninguém é dono sozinho da família. O sucesso da família depende da negociação das ações de 
cada integrante. Se a família tem sucesso, todos lucram, se ela fracassa, todos perdem.”. Família S/A, 

Josué Campanã 
• Há vários equívocos quando se pensa em família: 

 
• 1. Há famílias perfeitas. Se perfeito for referência a família sem problemas, então não há família perfeita, 

uma vez que toda família, enfrenta algum tipo de dificuldade, pelo simples fato de ser constituída de 
pessoas imperfeitas, e também em razão de que as imperfeições desafiam ao aprimoramento da 
convivência. 

 
 

• 2. Nunca vi meus pais brigarem. Para essa afirmação incidem pelo menos dois elementos:  
• Nunca ver não é sinal de que nunca aconteceu. 
• Nunca viu porque as famílias eram extremamente patriarcais, ou seja, as mulheres não tinham vez nem 

voz. 
• Toda família passa por um processo evolutivo e de transformação. 

1. Famílias iniciantes – casais ainda sem filhos. 
2. Famílias gerando filhos – filho mais velho 2,5 anos. 
3. Famílias com crianças pré-escolares – 2,5 a 6 anos. 
4. Famílias com crianças na idade escolar – filho mais velho 6-13 anos. 
5. Famílias com adolescentes – filho mais velho de 13 a 20 anos. 
6. Famílias como centro de partida para a vida – saída do primeiro filho. 
7. Famílias de meia idade – ninho vazio à aposentadoria. 
8. Famílias idosas – Da aposentadoria a morte dos cônjuges. 

 
• Salmo atribuído a Salomão. 
• Trata das três áreas que mais preocupam: Família, Trabalho e filhos. 

Família: um negocio que dá certo. 

De	21	a	26	de	maio		

PR	Celso	Martinez	

Culto	do	dia	13/05/18	(	noite)	



• Não sabemos quando Salomão escreveu esta poesia. Vem exatamente de quem não teve uma família 
exemplar, e isso, ao invés de esvaziar o salmo, o reveste de maior autoridade, pois Salomão reconhece 
a importância da família e de como ela deve começar. 

• Como se constrói uma família que dá certo? 
 

1. Família é um negócio que dá certo quando começa em Deus. 127:1 
• Se o Senhor não edificar a casa. 

• Começa com uma com uma partícula condicional. Exceto que, a menos que, somente se, salvo se, 
contanto que, sem que (igual a se não), desde que, a não ser que, a menos que, dado que. 

• Começar em Deus não significa começar com religião, embora o elemento religioso tenha seu papel. 
• Começar em Deus significa construir uma casa sobre os pilares estabelecidos por Deus para construção 

de uma família. 
• A família que despreza os valores estabelecidos por Deus, não tem chance. 
• Famílias religiosas podem começar sem Deus, embora tenha todo o aparato religioso. 

 

2. Família é um negócio que dá certo quando estabelece prioridade. 
• Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos 

seus amados enquanto dormem. 

• Por bastante tempo houve uma cultura de que a prioridade dos pais era o trabalho. Trabalharam tanto 
que não viram seus filhos crescerem. Saiam enquanto estavam dormindo, e voltavam quando já 
estavam dormindo. 

• Pelo menos dois resultados: 
• 1. Pais e filhos se tornaram estranhos dentro do ninho. 

• 2. Os filhos não valorizaram o trabalho árduo dos pais, muitas vezes dilapidando todas as 

conquistas dos seus pais, que não lhes custaram nenhum esforço. 

• Não é uma regra, mas os dados são interessantes: 
• As empresas familiares dominam o mundo dos negócios e são também as que concentram os 

maiores problemas. Pesquisa divulgada pela Consultoria Bernhoeft revela que 65% das falências 
ocorrem por conflitos entre os membros da família e não por problemas com o mercado. 

• 85% das empresas brasileiras são familiares, apenas 35% delas chegam a segunda geração. 
• E só 5% delas conseguem chegar a terceira geração. 

 

• http://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/2674461/apenas-das-empresas-familiares-chegam-terceira-geracao 

 

• O planejamento financeiro é fundamental para a vida da família. 
•  Cabe perguntar: Por que você levanta de madrugada? Por que você dorme tarde? 

• Essas perguntas não se referem a um estilo de vida. Na antiguidade o hábito era de dormir cedo, para 
que pudessem acordar cedo e aproveitar a luz natural. 

• Ex. A Família Imperial brasileira estava acostumada a almoçar às 9h e jantar às 16h. Às 19h já era hora 
de dormir. 

• O que está em questão é: Por que uma pessoa investe a sua vida no trabalho? Ou melhor, Para 

que uma pessoa investe sua vida no trabalho? 
• Ou mais ainda: Para quem uma pessoa investe sua vida no trabalho? 

 
3. Família é um negócio que dá certo quando investe nos filhos. 
• A prioridade do marido não é o filho, mas a esposa. 
• A prioridade da esposa não é o filho, mas o marido. 
• A prioridade do casal, contudo, são os filhos. 
• Não há melhor figura para representar filho como flecha. 
• 1. Traz a ideia de que filho tem o dever de proteger seus pais, assim como a flecha serve de 

proteção contra uma  investida de inimigos. 



• 2. A flecha bem sucedida é aquela que é bem preparada. 
• A finalidade de uma flecha é alcançar um alvo distante, mas para isso, ela precisa ser bem preparada.  
• Aos filhos precisamos dar Raízes e Asas. 
• Raízes- os valores morais, culturais, sociais, e acima de tudo espirituais que deverão nortear suas vidas. 
• Asas- diz respeito ao encorajamento que devem receber dos seus pais para alcançarem seus objetivos.  

 

                                                          Conclusão  

1. Você compreende que a família que dá certo deve começar com Deus? 
2. Que dificuldade você percebe na família, e que impedem que ela funcione? 
3. O que você está disposto a fazer para que a sua família seja abençoada? 

DISCIPULAR		e	CUIDAR	DE	PESSOAS		

Líder	certifique-se	de	que	todos	da	sua	célula	estejam	sendo	discipulados.		Deixe	os	visitantes	bem	à	vontade.	
Distribua	tarefas	a	todos	da	célula.	Todos	são	importantes	e	necessários.	

	

Comentado [AA1]: 	


