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                 O Ano de Semear – Família - Um lugar de Compromisso 
 

e disse: ‘Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne’? Assim, 

eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe”. 

 

Mateus 19:5-6 (NVI) 

  




Foco de Oração: Como já falamos  ao longo deste dias sobre a família, a unidade da trindade deve ser refletida 

na família. Esta unidade inclui o fato de que o casamento não é um contrato de conveniência, mas e um 
compromisso de vida a amar e servir uns aos outros. A trindade não é uma relação baseada em circunstâncias, 

mas um compromisso eterno um ao outro. Ele não seria Deus para o Pai e o Filho para decidir divórcio. A idéia é 

ridícula. No entanto, quando se trata da família, e do compromisso do casamento, perdemos de vista o fato de 

que as relações da trindade se refletem no casamento, as relações familiares. Infelizmente, a Igreja permitiu que 
os valores do mundo a moldar nosso pensamento quando se trata de compromisso nos relacionamentos 

familiares. O mundo vê o casamento como algo que é facilmente descartada se ela interfere com as minhas 

aspirações, ou se as relações tornam-se muito difícil ou inconveniente. com muitas provações e dificuldades, 
Compromisso não é baseada em nossos estados de espírito ou gosta ou não gosta de mudanças. Compromisso é 

baseada em verdades divinas eternas. Deus declarou que, com a união do marido e da mulher, os dois se tornam 

um, e só a morte pode trazer sobre a separação dos dois. Este tipo de compromisso requer que todas as partes 

facam  esforços  para amar, compreender, honra e humilhar-se para que a relação pode florescer e crescer. Todos 
os membros da família tem uma grande responsabilidade para o compromisso, marido, esposa e filhos. Como a 

família reflete este compromisso divino, a Igreja torna-se uma instituição na sociedade para demonstrar a 

fidelidade de Deus. 
 

 

Dia 1: Discutir juntos como o compromisso da Trindade poderia ser refletido em seu casamento e 

família.  

Dia 2: Tome tempo para reafirmar um ao outro o seu compromisso com você as relações familiares e de 
casamento. 

Dia 3: Confesse todas as maneiras que você perdeu de vista esse mandato bíblico em suas relações 

familiares. 
Dia 4: Peça ao Senhor para ajudá-lo a resistir às influências do sistema do mundo, e viverem em 

verdadeiro compromisso com o outro. 

Dia 5: Ore para que as famílias em sua igreja possa renovar seus compromissos uns com os outros na 

família. 
Dia 6: Ore pelas famílias em outra igreja em sua cidade para entender esse princípio bíblico de 

compromisso na família. 

Dia 7: Ore por famílias que esta  servindo no campo missionário, que seus compromissos familiares 
sejam fortalecidos. 
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