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                 O Ano de Semear – Família - Para fortalecer a Igreja 
 

 “Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne.” Este é um 

mistério profundo; refiro-me, porém, a Cristo e à igreja.  

 

Efésios 5:31-32 (NVI) 
  





Foco de Oração: O desenho da família de Deus é uma parte do Seu desenho de todos os níveis da sociedade, e 

que inclui a Igreja. Quando a família está operando como Deus quer, a sociedade e a Igreja são fortalecidos e 

abençoados. Portanto, é importante que entendamos como a família é projetado para funcionar. É exatamente por 
esta razão que a família está sob ataque nestes dias. Se o inimigo pode minar a integridade da família, ele pode 

enfraquecer a sociedade e para a Igreja. É por esta razão que as relações entre marido e mulher está sendo 

atacada e falsas formas estão sendo apresentadas para substituir o plano de Deus. As relações entre pais e filhos 
estão sendo atacados e a autoridade dos pais na família estão sendo arruinadas. Como crentes, precisamos estar 

acordado e consciente desses ataques contra a família, e entender o que é o projeto de Deus para a família. Uma 

família funcionando Biblicamente vai refletir a relação entre Cristo e a Igreja, Sua noiva. Estas imagens de 

parentesco na Bíblia são uma parte do plano perfeito de Deus para trazer bênção para a família, da sociedade e 
da Igreja. Vamos aplicar-nos a entender claramente o desígnio de Deus para a família, para que a igreja vai ser 

reforçada através de saudáveis, famílias vibrantes. 
 

 

Dia 1: Peça ao Senhor para mostrar-lhe seu projeto para a sua família em Sua Palavra. 
Dia 2: Explore juntos os ensinamentos nas Escrituras sobre a família. Você pode precisar de aprender 

algumas novas formas de se relacionar. 

Dia 3: Arrependa-se de todas as maneiras que você não tenha vindo a seguir Deus modelo para sua família. 

Dia 4: Ore para ter o coração aberto para o ensino da Palavra de Deus a respeito de sua família. 
Dia 5: Ore para que as famílias em sua igreja venham  funcionar como Deus projetou e fortalecer a sua 

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

também. 
Dia 7: Ore pelos seus missionários hoje a ter fortes famílias no campo missionário. Os desafios são 

muitos. 
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