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35  Semana 

                 O Ano de Semear – Como servo - Servir na Família 
 

Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados.  

1 Pedro 4:8 (NVI) 

  


Foco de Oração: A verdade é que a família é, por vezes, o lugar mais difícil de praticar ser um servo. Como 
vimos nas últimas semanas, a família deve ser um reflexo da Santíssima Trindade. E, certamente, a natureza eo 

coração de Deus é a de serviço. Portanto, servir os outros deve ser uma parte natural da vida da família cristã. 

Serviço na família se reflete em um número de maneiras. Serviço significa um desejo de querer o melhor para os 
outros membros da família. A vontade de pôr de lado nossas próprias vontades e desejos em prol da satisfação 

das necessidades dos outros membros da família. Como este versículo em 1 Pedro afirma, serviço na família 

significa que o nosso amor cobre os erros e até pecados dos outros membros da família com o mesmo amor que 

Cristo mostrou a nós, cobrindo os nossos pecados com o Seu sangue derramado. As crianças aprendem o 
coração de um servo pelo exemplo da mãe e do pai e da sua relação de serviço ao próximo, preferindo a outros 

superiores a si mesmos (Filipenses 2: 3). As crianças que são por natureza egocêntrica pode aprender a ter o 

coração de servo, criando uma atmosfera de serviço na família. Servindo também se aprende na família como a 
família encontra maneiras de servir as necessidades dos outros juntos. Projetos de serviço planejada e executada 

em conjunto  e ensinar às crianças o valor e a recompensa de servir aos outros. Cozinhar uma refeição e entregá-

lo a uma pessoa em necessidade, trabalhando em conjunto para limpar a casa de um membro idoso da igreja, são 
maneiras criativas de servir como uma família. Servindo juntos constrói laços de amor no seio da família e 

ensina um estilo de vida de servidão, não só na família, mas para aqueles que recebem e observar. Imagine uma 

igreja cheia de famílias que aprendem a servir uns aos outros e servir aos outros juntos. Imagine as crianças, que 

crescerão para servir ao Senhor em casa e no campo missionário por causa do que eles aprenderam em casa. 
 

 

Dia 1: Fale juntos como uma família sobre como você faz ou não conviver com um coração de servo

   para o outro. 
Dia 2: Orar e conversar sobre o que você pode fazer como uma família a viver mais com uma atitude de

   servo para com o outro.  

Dia 3: formas confessar que você não tenha refletido o coração de servo de Jesus em suas relações

  familiares. 
Dia 4: Peça ao Senhor para ensiná-lo a servir uns aos outros em suas relações familiares. 
Dia 5: Ore para que as famílias em sua igreja estará aprendendo e crescendo em ser centros de serviço 

na igreja e na comunidade. 
Dia 6: Ore para que o Espírito Santo iria chamar as famílias para abraçar o chamado a ser servos uns dos 

outros e à sua igreja e comunidade. 
Dia 7: Ore por missionários a ter competência para ensinar servidão para as famílias no campo 

missionario. 
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