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24º Semana 

                 O Ano de Semear – Família - Reflete a Trindade 
 

Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. 

 

Provérbios 8:31(NVI) 
  





Foco de Oração: A família é a idéia de Deus, e é projetado para refletir a relação da trindade. Dentro da relação 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não há relação, união, comunhão, intimidade, companheirismo, amor e 

comunidade - estas coisas têm existido desde toda a eternidade dentro do relacionamento da Divindade. Assim, 

eles servem como base para o funcionamento harmonioso e ordenado de criação. Isso inclui a forma como a 
família é para funcionar. Dentro da família, há de ser o amor e a relação entre marido, mulher e filhos. Há de ser 

união e intimidade do marido e da esposa para se tornar uma só carne. Há de ser companheirismo e comunhão 

entre o marido, a esposa e os filhos. Quando estes elementos estão em sua ordem e função adequada, a família 

vive em harmonia, e pode ser a fonte de semear sementes de bênção na sociedade. E quando a família está 
funcionando como Deus projetou para funcionar, a sociedade pode funcionar melhor do jeito que Deus projetou 

também. É por esta razão que a família está sob ataque hoje em cada uma destas diferentes áreas, de 

relacionamento, de união, comunhão, intimidade, companheirismo, amor e da comunidade. Hoje, talvez mais do 
que nunca precisamos orar para que a família verdadeiramente seja  função para que ele irá refletir a relação da 

Trindade que o projetou. Como você esta orando para sua família? 
 

Dia 1: Sua família está crescendo em cada uma dessas sete áreas? Peça a Deus para lhe mostrar. 
Dia 2: Peça ao Senhor para ajudar a sua família estar aprendendo e crescendo em cada uma dessas áreas 

para se tornar uma família saudável que reflete Deus para a sociedade. 

Dia 3: Arrependa-se de todas as maneiras que a sua família tem negligenciado qualquer um destes sete 
características. 

Dia 4: Orar juntos como uma família e pedir a Deus que sua família deve ser semelhante a de Seu 

design. 

Dia 5: Ore para que as famílias em sua igreja estar crescendo em cada uma dessas sete áreas de 
relacionamento. 

Dia 6: Ore pelas famílias nas outras igrejas em sua cidade, que eles posso estar crescendo nessas áreas 

também. 
Dia 7: Ore para que seus missionários famílias também estará aprendendo e ensinando esta importante 

verdade. 
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