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23º Semana 

                 O Ano de Semear – Família - Idéia de Deus 
 

Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. 

 

Gênesis 2:24 (NVI) 
 





Foco de Oração: Vamos agora começar a olhar para o assunto de semear as sementes na família. E quando 

começamos a olhar para este assunto importante, precisamos entender que a família não é um produto da 

evolução social. A família foi instituída por Deus. A família nasceu da própria natureza de Deus. A família é um 
reflexo da unidade e diversidade do Deus trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para a família reflete a natureza 

de Deus como marido, mulher e filhos. Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, era porque a 

solidão é contrária à maneira como Deus criou o universo. Toda a criação de Deus reflete Sua natureza. Por 

exemplo: o tempo consiste em passado, presente e futuro. O universo é composto de espaço, matéria e tempo. A 
trindade de Deus é refletida em instituições sociais. A família sendo um desses. Nas próximas semanas, vamos 

olhar para a forma como a família é um reflexo da unidade e diversidade da Divindade. Mas nunca devemos 

esquecer que a família nasce do coração e da própria natureza de Deus. É a Sua idéia, e é funcionar como Ele 
projetou, para que a família vai ser um instrumento de bênção para o outro e para o mundo. Nosso desejo deve 

ser o de procurar formar nossas relações familiares para refletir a unidade e harmonia da natureza trina de Deus. 

Se isso está acontecendo, nossas famílias serão preenchidos com a natureza, alegria, poder e propósito de Deus. 

A família é idéia de Deus. 
 
 

Dia 1: Isso é um conceito novo para você que a família é para refletir a própria trindade de Deus? 

Dia 2: Peça ao Senhor para abrir o seu entendimento do que a natureza da família realmente precisa ser. 
Dia 3: Ore para que o Senhor vai te ensinar a ver o caráter da natureza de Deus em Sua criação . 

Dia 4: Ore para que sua família vai cada vez mais refletir a unidade e diversidade que Deus projetou 

para ter. 
Dia 5: Ore para que as famílias em sua igreja para ser um reflexo da unidade e da diversidade da 

natureza de Deus. 

Dia 6: Interceda por outros crentes em sua cidade, que eles vao aprender a verdadeira natureza da 
família como concebido por Deus. 

Dia 7: Ore para que seus missionários sejam capazes  de ensinar essas verdades para aqueles que 

ministram. 
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