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LIÇÃO 139 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA-GELO: Diga o que você pensa a respeito desta frase: Família aos olhos de Deus.                         

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Eclesiastes 4.12 
 
EQUILÍBRIO E DESEQUILÍBRIO FAMILIAR 
  
As relações familiares podem produzir o adoecimento por seus desequilíbrios de funcionamento 
mas podem também produzir um equilíbrio familiar uma vez que esta engrenagem funcione 
harmoniosamente. Vamos ver alguns princípios bíblicos que irá nos nortear sobre o assunto. 
 
Amós 3.3  Acaso andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? 
 
Quando um casal vive uma relação precária, os membros da família apresentam 
alternadamente sintomas que denunciam o desequilíbrio nas relações familiares. 
- O que você acha que pode contribuir para o desequilíbrio familiar? 

 
Provérbios 3.5-6 Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio 
entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. 
 
Quando os conflitos aparecem, logo instala-se a falta de diálogo. O lar se transforma em um 
local de desconhecidos que convivem em um mesmo ambiente, porém são distantes e 
independentes. 
- Você já viu famílias que estão vivendo debaixo do mesmo teto mas vivem um sem saber do 
outro? 
- Como eles geralmente vivem? 

 
Efésios 4.32 Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns 
aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 
 
Podemos perceber dentro de uma família que quando em meio ao caos todos querem falar e 
todos querem ter razão eles deixam de ter realização e prazer na família e passam a viver em 
um campo de batalha, “muitas vezes um campo minado, onde todos se ferem” e a maioria 
destes membros não se dão conta e não se importam em ter o principal: a alegria. 
 
1ª Pedro 4.8 Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre 
uma multidão de pecados; 
 
Na família as pessoas têm papéis e funções distintos e em sua estruturação são bem 
apresentados na Palavra de Deus. 
O pai representa autoridade e a mãe representa o auxílio, ajuda. 
Quando há alteração nessa estrutura, isso produzirá disfunções que afetarão o rumo familiar. 
Teremos então um solo comprometido e fértil ao ataque do inimigo. 
- O que podemos fazer para proteger nossa família? 
 
Conclusão 
Para termos uma vida familiar equilibrada precisamos praticar os princípios da palavra e 
compreender que a família, relacionamento conjugal é lugar de nova aliança e graça. Orem uns 
pelos outros. 
   

EVANGELISMO - APELO: 

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

MISSÕES MUNDIAIS: Oremos por provisões divina para Miguel e obreiros do Oriente médio. 
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