
 

15 – Recursos Espirituais  

para um Família Feliz 
 

Quebra Gelo – Compartilhe com seu PGM como você está nesta semana? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore ao Senhor agradecendo ao Senhor pelas incontáveis bênçãos. 

- Ore pedindo ao Senhor que nossas vidas sejam marcadas pelo Fruto do Espírito nestes 

dias de isolamento social. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – Colossenses 3.15-17 – 15) E a paz de Deus, para a 

qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sede 

agradecidos. 16) A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a 

sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos 

e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 17) E, 

quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, 

dando por ele graças a Deus Pai. 

 

Durante todo o mês de maio estamos sendo grandemente abençoados por todas as 

ministrações da nossa Conferência da Família. A cada domingo temos recebido 

ministrações do Senhor para que possamos crescer em nossa vida familiar. No último 

domingo o Pr. Jefferson Dantas (MA) nos abençoou sobremaneira ministrando aos nossos 
corações sobre os “Recursos Espirituais para uma Família Feliz” baseados em 

Colossenses 3.15 a 17. Ele nos mostrou claramente sobre este presente que o nosso Deus 

nos Deus. Uma caixa de ferramentas que são os recursos espirituais certos para que nossa 

família seja feliz. Quais recursos são esse: 

 

1. A PAZ DE CRISTO (vs. 15) - A Paz de Cristo é proporcionada pela nova vida 

nele que nos ajuda a sermos mais felizes como família. Segundo Hendiksen: “Paz é 

a condição de descanso e contentamento no coração daqueles que sabem 

que o seu redentor vive”. A verdadeira paz para as famílias, portanto, só é possível 

quando a família possui Jesus Cristo como redentor. 
 

2. A PALAVRA DE CRISTO (vs. 16) - A Palavra de Cristo precisa ser lida, estudada, 

ouvida e vivenciada nas nossas famílias, ela precisa ser rica e abundante em nossas 

casas. A Palavra de Cristo é suficiente para nossas famílias, a Bíblia é a nossa regra 

de fé e prática e só vamos crescer ao colocá-la como recurso espiritual no nosso lar. 
 

3. O NOME DE CRISTO (vs. 17) - O Nome de Cristo é suficiente para nossas 

famílias, tudo que acontece no lar em palavra ou ação deve ser feito no nome do 

Senhor Jesus. (I Coríntios 10.31). Sendo assim, o nome de Cristo precisa ser 

glorificado em nossas famílias, Jesus precisa reinar em nossas casas. 
 

4. A GRATIDÃO A CRISTO (vs. 17) - Uma família agradecida sempre será 

feliz. Famílias agradecidas a Cristo conseguem notar sempre a bondosa mão de 

Deus. TUDO que possuem vem de Deus. Famílias gratas por tudo reconhecem que 

todas as coisas veem das mãos do Senhor. 
 

Esses recursos espirituais para o lar precisam ser usados como peças de uma caixa 

de ferramentas para as famílias serem mais felizes.  A partir destas preciosas que 

aprendemos vamos compartilhar sobre estas verdades! 
 

1 – Dentre os recursos mencionados pelo Pr. Jefferson Dantas, qual deles você sabe que 

precisa desenvolver mais com sua família neste tempo de afastamento social? Compartilhe. 
 



2 – Se temos a plena convicção que Bíblia é a nossa regra de fé e prática e só vamos 

crescer ao colocá-la como recurso espiritual no nosso lar. Por que temos  tantas dificuldades 

de praticarmos isso em família? 
 

3 – Famílias agradecidas a Cristo conseguem notar sempre a bondosa mão de Deus em 

todas as circunstancias. Em que você tem notado a mão do Senhor neste tempo em sua 

vida e sua família? Compartilhe sua gratidão. 
 

 

 

 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração (20 min) 

Este é um momento muito precioso e m nossa encontro semanal dos Pequenos Grupos, 

ainda que online, é tempo de orarmos uns com outros. Peça que os irmãos compartilhem 

sobre como foi a prática das coisas que Deus falou no último encontro. Estimule os que 

não conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus pelos que praticaram. E ore 

pelos motivos uns dos outros. 

 
Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades 

abaixo: 

 

- MISSÕES EM PORTUGAL – Em especial, queremos lhe convidar a se envolver ainda 

mais com a nossa querida família Azevedo. Nossos irmãos Pr. Marcos, irmã Alessandra, 

Emanuel e Raquel Azevedo estão servindo ao Senhor em Portugal. Todos os meses você 

pode participar deste projeto ofertando e orando pelo avanço do evangelho em Portugal.  

 

 

DESAFIO DA SEMANA: Destes quatro princípios qual o que você mais deseja 

praticar em família nos próximos 7 dias? Pense e faça um compromisso com 

o Senhor buscando este objetivo. 


