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                 O Ano de Semear – Família - Um Refúgio do Amor 
 

O SENHOR lhe apareceu no passado, dizendo: “Eu a amei com amor eterno; com amor leal a atrai. 

 

Jeremias 31:3 (NVI) 

  




Foco de Oração: A união de um homem e uma mulher no casamento forma um quadro completo da natureza de 

Deus, com o marido, esposa e filhos, refletindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A família existe para mostrar às 

pessoas o que a nossa família celestial vai ser assim. Deve ser uma sombra do que está por vir. A família é um 

exemplo para os crentes e não crentes do amor e da aceitação que temos de Deus. Olha quantas vezes a Bíblia 
compara nosso relacionamento com Deus e uns com os outros no Corpo de Cristo, com uma família. A Bíblia 

diz que quando nós pedimos a Jesus para entrar em nossas vidas nos tornamos parte da família de Deus e pode 

chamar Deus nosso Pai: "Abbá, Pai!" A família deve ser um lugar de amor, aceitação e refúgio. A família deve 
ser um lugar onde você pode ir, não importa o que você fez de errado, e ainda ser amado. O filho pródigo deixou 

sua casa, desperdiçando todas as suas riquezas. No entanto, quando todos já tinham se afastado dele, seu pai 

ainda o recebeu de braços abertos e amorosos (Lucas 15:11-24). Tal como acontece com a trindade, todos os 
membros da família têm a responsabilidade de ajudar a estabelecer e manter esse amor e aceitação dentro da 

família. Este amor é para ser refletido entre marido e mulher, pai, filhos e mãe e filhos, e filhos a seus pais. 

Quando a família esta neste lugar de amor e aceitação, todos os membros da família estão livres para serem elas 

mesmas, e expressar seus dons de forma criativa. Essas famílias fazem da igreja, bem como um lugar de amor e 
aceitação, porque ele começa em casa e se reflete em outros relacionamentos na igreja e no mundo. 

Demonstrando o amor de Deus é uma parte vital de ser uma família. 
 

 

Dia 1: Tire um tempo para ler os versículos sobre o amor de Deus e falar sobre como mostrar o amor 
dentro de sua família. 

Dia 2: Como uma família, peça ao Senhor para lhe mostrar como amar uns aos outros de uma maneira 

muito real práticos. 
Dia 3: Confesse todas as maneiras que você não tenha refletido o amor uns aos outros em sua família. 

Peça perdão aos seus outros membros da família, se necessário. 

Dia 4: Ore para que o Senhor vai ajudá-lo a ser uma família que mostra o amor uns aos outros e os que 
estão fora sua família. 

Dia 5: Ore para que outras famílias em sua igreja venha crescer e como mostrar o amor um ao outro. 
Dia 6: Ore por famílias em outra igreja em sua cidade. Ore por uma explosão de verdadeiro amor 

bíblico. 

Dia 7: Ore pelas famílias dos missionários em sua igreja a crescer em seu amor um pelo outro. 
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