
 

 

 

A MINHA FAMILIA É BENÇÃO DO SENHOR
 

 

 Em nosso GF de hoje vamos falar sobre um 

tema que ficou muito especial neste período de 

Pandemia – A FAMÍLIA.  

Observemos neste período a real e verdadeira 

importância de nossos familiares, pois tivemos um 

tempo precioso de aproximação e convivência na 

maioria das casas.  

Deus projetou o casamento para que o 

homem e a mulher tivessem um lugar de paz, alegria 

e refúgio. Por isso - ATENÇÃO - Se algum “lar” está 

em guerra, deve haver algo de errado que precisa ser 

concertado o mais rápido possível.  

A família como alvo da graça divina, é o 

nosso porto seguro e o melhor lugar do mundo!  

Mas, talvez você pense: “Minha família está 

muito longe dessa realidade de felicidade”; “Quem 

me dera viver em paz com minha família”.  

Davi disse em II Samuel 23:5 as seguintes 

palavras: "A minha dinastia está de bem com Deus. 

Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e 

garantida em todos os aspectos. Certamente fará 

prosperar em tudo e concede-me tudo quanto desejo.  

Hoje apontaremos dois pontos importantes 

para praticarmos em nossas famílias:  

 

1º – Perseverança.  

É preciso crer que há uma solução para sua 

família. Por mais que tudo pareça contrário, Deus se 

move na direção da família e pela família. Deus 

precisa apenas que você creia e tome posição diante 

dEle para fazer da sua casa um tabernáculo, mesmo 

no deserto.  

Infelizmente, muitos reclamam que a família 

não é o que eles esperam, mas não querem investir 

tempo de oração e cuidado para a restauração do seu 

lar. 

 Assim está escrito em Jó 42:10. “E o Senhor 

virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus 

amigos; e o Senhor acrescentou, em dobro, a tudo 

quanto Jó antes possuía.”  

 

2º - Amor.  

Declare o seu amor pela sua família.  

Em I Timóteo 5:8 diz: “Mas, se alguém não 

tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua 

família, negou a fé, e é pior do que o infiel”.  

 

 

 

 

 

Entenda que para honra e glória de Deus 

muitas dificuldades pela qual sua família passa pode 

ser vencidas pelo amor, além da oração e do cuidado.  

Logo, é preciso fechar as brechas para que o 

inimigo não ataque sua família.  

Precisamos dedicar tempo e amor também 

para a nossa família, fato que foi oportunizado com o 

acontecimento desta Pandemia, fazendo com que 

muitos ficassem em suas casas por período de tempo 

maior. Momentos de crescimento e aprendizado.  

 

Conclusão:  

A ideia é que vivamos em família de tal 

forma que as nossas atitudes provem que somos 

nascidos de novo.  

E, com isso, poderemos declarar que a nossa 

família é do Senhor Jesus.  

Agradeça a Deus por todos aqueles que 

fazem parte de sua família: esposa, esposo, filhos, 

mãe, pai, irmãos, avô, avó, sobrinhos, tios, primos, 

enfim, todos.  

Lembre-se sempre… você é o canal que Deus 

quer usar para mudar a história da sua família.  

Deixe Deus entrar no seu lar e você verá os 

lindos planos que Ele tem para todos que você ama.  

Afirme e reafirme sempre o tema desta 

mensagem: A MINHA FAMÍLIA É BENÇÃO DO 

SENHOR! 
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Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e 

principalmente dos da sua família, negou a fé, 

e é pior do que o infiel”. I Timóteo 5:8 


