ESTUDO DA CÉLULA
Posicionados |02/05/2021 | Pra. Keila Tristão
Ohana
E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa (Atos 16.31)

ESTUDO
Se a família é composta por indivíduos e um indivíduo tem problema, logo esse problema
vai alcançar toda a família. (Pergunta 1).
Jesus nasce e faz parte de uma família e vive os contextos dessa família de Maria e José.
Era uma família comum e, depois de carregarem Jesus, deixaram de ser uma família como qualquer
outra. Eles foram responsáveis por criar o ambiente onde Jesus cresceu. (Pergunta 2).
Quanto mais uma família incomoda o inferno, mais ela sofre ataques: todos os
problemas da sua casa podem ser resolvidos e é Jesus quem tem a solução. Na maioria das vezes
ele é a solução. Seja para resolver ou para passar por eles com você. (Pergunta 3).
Josué 24.15: Para colocar as coisas no lugar, para colocar Jesus no centro da nossa vida e
da nossa família, nós precisamos nos posicionar e o posicionamento exige rever prioridades e
perspectivas. O que é mais importante, ter razão ou ser feliz? (Pergunta 4).
O homem não pode transformar o próprio homem e é por isso que Jesus veio para nos
resgatar e para estabelecer o padrão de como devemos viver em família (autoridade, submissão,
papéis, …). A família é um corpo. Não importa a função, todas elas são importantes. (Pergunta
5).
É no ambiente da família que transferimos os valores, que nosso caráter é forjado, que
podemos transferir para os filhos uma fé inabalável. (Pergunta 6).
PERGUNTAS

1. Por que a nossa vida devocional com Deus pode influenciar a dinâmica
familiar? Como acontece essa influência?
2. Qual foi a influência de Maria e José no chamado de Jesus?
3. “Tão importante quanto buscar Jesus no secreto, é buscar Jesus em família”.
Vocês concordam com essa afirmação? Por que?
4. O que a sua família significa para você? O seu nível de dedicação a ela
corresponde com a sua resposta?
5. Qual é o padrão que Deus estabeleceu para a família? O que você tem feito
para que esse padrão seja mantido dentro da sua casa?

6. Para os pais: levando em consideração o seu testemunho dentro de casa,
você teria orgulho se o seu filho se tornasse alguém como você? | Para os
filhos: você tem honrado os seus pais? Se sim, como?
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