
 

 

14 – Onde está sua dracma 

Quebra Gelo – Qual a característica que você mais gosta de sua família? Compartilhe 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore pedindo ao Senhor pela sua Igreja. Que o Senhor abençoe e guarde todos os irmãos. 

- Ore agradecendo ao Senhor pelas bênçãos e o crescimento que o Senhor tem nos 

permitido ter neste tempo. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e 

disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai; não temas, porque eu sou contigo, e 

abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. 

Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, 

e os servos de Isaque cavaram ali um poço.” Gênesis 26:24 e 25. 
 

 Nesta primeira semana do mês da família, estamos crescendo de maneira 

extraordinária. No último domingo o Pr. William Salgado nos abençoou poderosamente 

ministrando a Palavra de Deus sobre as marcas de uma família saudável em tempos de 

pandemia. A verdade é que não existe uma família perfeita, mas poderemos ter uma família 

saudável em dias desafiadores como os que estamos vivendo. 

 Em Genesis 26 aprendemos com a família de Isaque. Naqueles dias eles estavam 
vivendo também um tempo de uma grande seca. Dias desafiadores, dias de fome, dias 

como nunca antes visto. No entanto mesmo nos dias difíceis, Isaque plantou e realizou 

uma grande colheita. Assim é o nosso Deus, somente Ele pode nos fazer colher em tempos 

desafiadores. Então aprendemos com algumas atitudes preciosas de Isaque: 

 

- Levante um altar na sua casa: restaure sua comunhão com o Senhor. Que Ele 

seja o centro de sua casa, o centro de sua família. Investir tempo com Deus 

individualmente e em família. Se queremos ter uma família saudável, precisamos ter 

a Jesus como centro de nossas casas e nossas vidas. 
 

- É preciso perdoar - É preciso restaurar nossa vida através do perdão. O perdão 

precisa ser uma marca preciosa em nossas casas. As vezes agimos de maneiras que 

magoamos os outros, no entanto, se desejamos ter uma família vitoriosa, precisamos 

aprender a perdoar. Só seremos perdoados pelo Senhor se aprendermos a perdoar. 
 

- Cada um precisa fazer o seu papel – Dentro de uma família, cada um precisa 

fazer o seu papel. Os maridos, a esposa, os filhos. Se cada um compreender e fazer 

a sua parte iremos caminhar bem em paz. As vezes esperamos demais de outros e 

não fazemos a nossa parte. Quando invertemos os papéis não caminhamos em paz. 

Um dos maiores desafios e o marido compreender seu papel: amar a esposa como 

Cristo amou a Igreja – Um amor sacrificial. 
 

- Cumprir a nossa missão – Como discípulos de Jesus, uma família cristã tem uma 

missão. Como família somos chamados a multiplicarmos discípulos a partir de nossas 

próprias casas. O fazer discípulos começa no outro lado da mesa e vai até o 

outro lado do mundo. Não nos adiantará ganhar o mundo inteiro e perder a nossa 

casa. Quando temos relacionamentos discipuladores dentro de casa tudo será 

diferente. Nestes dias de campanha de Oração, não podemos perder esta dimensão 

de pagar um preço por nossa casa. O Senhor quer salvar toda a nossa casa. E 

poderemos dizer como Josué: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 
 

Que o Senhor nos de a sabedoria de dia a ainda construirmos uma família saudável 

em nestes tempos de pandemia e afastamento social. Não precisamos temer o Senhor que 

esteve com Isaque está conosco: “Eu sou o Deus de Abraão teu pai; não temas, 



porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por 

amor de Abraão meu servo.” - Gênesis 26:24 - Vamos compartilhar sobre estas 

verdades! 
 

1 – Em relação ao altar em nossas casas, ou seja, Jesus sendo o centro de tudo em nosso 

lar. O que eu posso fazer (na prática) para que esse altar seja reconstruído? 
 

2 – Para você é mais fácil pedir perdão ou perdoar? Por quê? 
 

3 – Leia Efésios 5. 21 a 26 - Quando se fala de “papeis familiares”, neste tempo de tantos 

desafios, como eu posso entender o papel na família? O que eu preciso fazer para cumprir 
melhor o meu papel?  
 

 

 

 

 

 

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

MOTIVOS PELOS QUAIS DEVEMOS ORAR 
 

1- Para que Deus interrompa o avanço do novo coronavírus. 1 João 5:14,15 
2- Para que os doentes tenham acesso ao devido tratamento. Salmos 46:1 
3- Pela proteção contra o vírus dos profissionais de saúde. Salmos 107:2 
4- Pelo conforto das famílias em luto. Filipenses 4:6-7 
5- Para que os Pastores tenham a palavra certa para este tempo. Tiago 5:14-16 
6- Pelo corpo de Cristo em todo o mundo. 1 Coríntios 12:24-27 
7- Por sabedoria aos oficiais e responsáveis pelas decisões. Jeremias 29:7 
8- Pela economia e reações causadas pelo covid-19. Jeremias 29:11-12 
9- Pelos missionários que estão pelo mundo fazendo a obra de Deus. 2 Coríntios 4:8-10 
10- Para que não haja mortes de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. 2 Pedro 3:9 
11- Contra todo espírito de temor, medo e todo espírito que tenta trazer pânico. 2 Timóteo 1:7 
12- Pela descoberta da vacina pelos cientistas e rápida distribuição nas cidades. Gênesis 2:15 
13 - Pelo "desarmamento" dos espíritos e derrota da "guerra político-partidário-ideológica" em 
andamento entre brasileiros x brasileiros e pela luta contra os nossos verdadeiros inimigos o 
COVID-19, o diabo e o divisionismo. 1 Coríntios 1:10 
 

 

DESAFIO DA SEMANA: Precisamos cumprir nossa missão, que começa do 

outro lado da mesa. Tenha um tempo em família e veja como durante os 

próximos dias a família pode melhor realizar o Culto Doméstico e a 

campanha de Oração Jesus Transforma Minha Família. 


