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Um barco chamado família 

Atos 27.7-26 

ESTUDO 
A família vem sendo fortemente atacada porque ela é um projeto de Deus. Por isso, 

precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa família para que ela não se perca. 

1. Quem você escuta vai determinar o que você vai experimentar. Muitas vezes nos 

encontramos em dúvidas e tempestades e queremos encontrar respaldo nas 

circunstâncias deixando de ouvir e buscar a orientação de Deus. A palavra de Deus 

é o que deixa a nossa casa segura, ele é a nossa rocha. (Pergunta 1). 

2. Você faz a escolha, mas todos no barco sofrem as consequências. Muitas vezes 

a desobediência de um membro da família pode colocar toda a família em apuros. O 

contrário também é verdade. Se um membro da família se posicionar de maneira 

correta, ele pode salvar toda a sua família. (Pergunta 2). 

3. Nesse barco chamado família tem que ter confronto e encorajamento 

resgatando a esperança. Se você quer crescer e ver a sua família crescer, você 

precisa aceitar o confronto. Ele é necessário. Se só há confronto ou só 

encorajamento, essa família vai enfraquecer. Confronte, mas faça isso em amor. 

Mais importante do que se fala, é como se fala! (Pergunta 3, 4). 

4. O propósito da sua família vai garantir a chegada ao destino. Deixar um legado 

de fé  também é o propósito da família. É no propósito que a família vence as 

tempestades. Se uma família vive apenas pelos seus desejos, ela vai sucumbir. 

Expressar e fazer conhecido o nome de Jesus, expressar a glória de Deus: esse é o 

propósito. (Pergunta 5, 6).  

PERGUNTAS 

1. Nos seus momentos de maiores crises quem está te aconselhando, te 

influenciando? Qual é a voz que você ouve?  

2. Como você toma as suas decisões? Pensando só em você e no seu agrado? 

3. Dentro da sua família você é agente de instabilidade ou de esperança? 

4. Você se considera alguém que aceita bem o confronto? Em contrapartida, 

você é rápido para confrontar o outro?   

5. Qual é o propósito da sua família? 



 
 

6. Qual é o legado que você está construindo para a sua família? Suas ações 

correspondem com a sua resposta? (Essa pergunta não se aplica somente 

àqueles casados e com filhos).   
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