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LIÇÃO 140 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA-GELO: Você já parou para pensar se em algum momento da sua vida você não 

acreditava em si mesmo e Deus acreditou?  Diante disso como você tem agido com os outros?” 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Provérbios 24:34 
 
CASA OU LAR? 

Diferenças básicas entre casa e lar: 

Casa é construída de matéria – areia, cimento, ferro, louças, madeira etc. 

Lar é construído de harmonia, onde pessoas desfrutam de princípios e valores. 

Casa serve de abrigo para chuva, calor, frio, sol etc. 

Lar serve de abrigo contra medo da dor, da solidão e tudo que nos traz desequilíbrio emocional. 

Casa é o lugar onde pessoas usufruem. 

Lar é o lugar onde pessoas se dão.  

Se você mora numa casa é hora de começar a transformá-la em lar. 
 
Em Deuteronômio 30.19-20 Deus nos dá a receita básica para ter um lar abençoado: é só 

fazer a escolha certa. Faça opção pela benção.  

Uma família pode começar usufruindo da benção do Senhor e se perder no caminho através da 

desobediência e do pecado. A família de Adão foi criada pelo próprio Deus mas deixou a 

benção no caminho pelas mentiras, acusações e justificativas vãs. 

Que atitudes tem feito as famílias modernas perderem as bençãos de Deus? 
 
A família de Acã que era líder da tribo de Judá (Josué 7.1, 26). O pecado da cobiça levou a 

nação de Israel a algumas derrotas e no fim a morte de Acã e seus filhos condenados. 

Você sabia que qualquer pecado oculto dos membros da família gera tristeza, doenças, 

pobreza, se não for confessado e exposto a luz da palavra? 
 
A família de Gileade em Juízes 21:1-25 – pecado de prostituição é pecado contra Deus e contra 
a família que é instituição divina. 
 
Em I Samuel 2.10,12 fala sobre a família do sacerdote Eli, homem que ensinou os caminhos de 
Deus a Samuel mas não conseguiu ensinar seus próprios filhos. Davi também ganhou todas as 
guerras mas perdeu as de casa. 
 
Mas também temos famílias que tinham tudo para dar errado e deram certo. A família de Noé 

que no meio do caos continuava fiel ao Senhor e foi escolhida para dar continuidade para a raça 

humana: Gênesis 6.9. 
 
A família de Josué que sempre foi homem de batalha mas nunca esqueceu de decidir por Deus 

junto com sua família: Josué 24:15. 
 
Conclusão  

É bom aprendermos com os erros e acertos dos outros, mas saibamos que estamos em Cristo 

Jesus sob a nova aliança onde não recebemos nada por mérito próprio, mas é pela graça que 

temos poder par perdoar, temos alegria, prazer e assim honramos e glorificamos a Deus. 

Vamos orar juntos: peça a Deus para que aquilo que até hoje era casa se transformar em lar.  
 
EVANGELISMO - APELO: 

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

MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Paulo, Miriam e equipe no Níger pelas finanças e paz. 
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