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Avançando em família
Mateus 7.24-28

ESTUDO
Para avançar em família precisamos saber onde estamos fundamentando a nossa casa.
(Pergunta 1, 2 ).
“Eu não quero ser como Davi que ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Mas
também não quero ser como Noé que salvou a família e perdeu o mundo” - Pastor
Melvin, pai do pastor Abe Huber. (Pergunta 3).
Para que todos possam avançar:
1. Fundamente a fé em sua família. Uma só fé, um só Deus. A fé é a base de todo
encorajamento nos tempos difíceis. É necessário ouvir e praticar, manter o
discurso de fé. (1 Timóteo 1.18-19; 2 Timóteo 1.5). “Não basta ser o Deus dos
meus pais, tem que ser o meu Deus”. (Pergunta 4).
2. Fundamente o serviço em sua família. Não negligencie sua família por causa do
serviço, mas não negligencie o serviço em nome da família. O maior peso da
educação é o exemplo. Servir implica trabalho; a prática fala de obediência e
obediência fala de sacrifício, renúncia, submissão e serviço. (Pergunta 5, 6).
3. Fundamente o perdão em sua família. A melhor maneira de resolver um conflito é
através da comunicação. O perdão é o que nos permite superar os conflitos e
avançar. Como recebemos o perdão de Deus, devemos estender o perdão ao
próximo. (Pergunta 7, 8).

PERGUNTAS
1. Você sabe onde a sua casa está firmada? Você está satisfeito com essa
realidade?
2. Como avançar em família?
3. Como não perder a família, nem o mundo?
4. De que maneira é possível crescer em fé em família?
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5. O que o serviço ensina para a nossa família?
6. O que se torna diferente quando uma família serve junto?
7. Como tem sido a comunicação na sua casa? O que você tem feito em
relação aos pontos que precisam ser melhorados?
8. Como você tem lidado com o perdão,tanto para receber quanto para pedir?
BETHEL NEWS
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.

