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LIÇÃO 137 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA-GELO: Reflita e responda: O que seria de você se não houvesse família? 

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para este fim”. 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Gênesis 2.18 
 
FAMÍLIA: PROJETO DE DEUS  

Em Gênesis 1.28 diz: Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos; 

enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos 

os animais que se arrastam sobre a terra.        

 Deus criou a família para que por meio desta fosse cumprida com excelência o seu 

mandato na criação (sujeitar, dominar, multiplicar e frutificar a terra), a família é o principal 

ambiente onde o homem edifica o seu altar de adoração a Deus; é seu refúgio e lugar de 

nascer, crescer e morrer. A família é a base da sociedade e da igreja. Nesta lição abordaremos 

temas atuais a respeito da família e do casamento.   
 
QUAL É O MODELO DE FAMÍLIA CRIADA POR DEUS?  (Gn 2.24) 

Homem e mulher unidos pelo matrimônio, e seus descendentes. Um exemplo de família 

vivendo segundo os propósitos divinos se encontra descrita no Salmo 128 (leia).  
   
LEVÍTICO 18.22 FALA SOBRE CASAMENTO DE PESSOAS DO MESMO SEXO?   

Não. A Bíblia afirma que este tipo de relacionamento é abominável para Deus. Para as 

pessoas sem experiência com Deus o casamento é uma questão de opinião, cada um decide o 

que deseja, isto é uma mentira seja na perspectiva bíblica, histórica, sociológica, científica, etc.   
 
SEGUNDO A ÓTICA DE DEUS O CASAMENTO PODE SER DESFEITO? (Mt 19.6) 

A idéia original é que o casamento durasse para toda a vida. Toda separação traz como 

conseqüências dor e tristeza. Atualmente há uma busca individual desenfreada por prazer 

imediato, egoísta e carnal. Estas são as características do sistema deste mundo que através da 

ciência e tecnologia querem fazer um papel divino e messiânico na sociedade. 

Você tem consciência que a ciência e a tecnologia são os poderes espirituais 

dominadores que moldam a sociedade a adorar o deus deste século? 
 

PESSOAS ENCONTRARAM JESUS DEPOIS DE SE SEPARAREM E ESTÃO EM UM NOVO 
CASAMENTO. ELAS ESTÃO EM DESOBEDIÊNCIA?  

Não. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância ou da falta de conhecimento 

da sua palavra. O Senhor Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados e maldições 

(desde que confessados e abandonados). Deve-se lutar hoje pelas famílias e casamentos.   

Um lembrete da graça divina: Uma vez casados no Senhor, o divórcio nunca será uma 

opção para os crentes nascidos de novo. (Mt.19.6,8) 
 
QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS MOTIVOS DE SEPARAÇÃO NOS DIAS DE HOJE?  

Alguns destes são: Falta de perdão, compromisso, egoísmo, carnalidade, etc. 
 
ESTES E OUTROS MOTIVOS PODEM SER SUPERADOS?  

Sim. Leiamos (1 Cor 13:4-7), entendamos e aceitemos o fato de que é possível em Deus.  
 
CONCLUSÃO: A família tem sido alvo de duros ataques. Identifique quais são os principais 

ataques que ela sofre e depois orem juntos em um clamor pelas famílias da sua célula. 
 
EVANGELISMO – APELO: 

VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Pelos Líderes de ministérios de missões Parceiros da AMIR/IBREM. 
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