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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Quais são os pilares que sustentam a realidade da sua família? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Textos Bíblicos – Provérbios 9.1 | Salmo 127.1 

 

Não é difícil encontrar lares cristãos totalmente desestruturados. Contudo pode existir lares felizes e estruturados sem que 

eles sejam perfeito. Aqui Salomão usa uma personificação para mostrar que só com sabedoria e muita graça de Deus, 

pode-se edificar uma família. Com isso nós poderemos aprender que, para uma casa prevalecer, é preciso que ela esteja 

bem estruturada sobre colunas resistentes. Porém, uma casa não se faz apenas com um bom material, é preciso também 

que haja um bom construtor para uma sólida edificação. Eu não estou falando de qualquer construtor, e sim de um único 

que pode dar toda sustentação a uma família, DEUS. Vejamos alguns pilares de uma família saudável: 

 

1º Pilar – TEMOR ao Senhor (Salmo 128.1-4) – Uma das bases de sustentação de uma família saudável é o temor ao 

Senhor. Notem as implicações do texto: o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é feliz, próspero, 

abençoado e tem uma família que honra e glorifica a Deus. 

 

2º Pilar – Tempo de ORAÇÂO (Jó 1.4-5) – Outra base de sustentação de uma família saudável é, sem dúvida, a oração. 

Será que a oração é uma realidade na vida das nossas famílias? Será que nossa casa tem sido levada diante do trono da 

graça todos os dias? Será que temos orado pelo nosso cônjuge e pelos nossos filhos continuamente? A oração era um 

dos pilares da família saudável de Jó. 

 

3º Pilar – Educação pela PALAVRA DE DEUS (Josué 1.8; Salmo 1.1-3) – A Palavra de Deus é mais um pilar de sustentação 

de uma família saudável. Sem ela, não conhecemos a vontade de Deus e, em consequência, ficamos sem direção. A 

Palavra de Deus é alimento para nossas vidas, por isso, não podemos ficar sem ela um dia sequer. Somos orientados a 

ensiná-las aos nossos filhos (ler também Provérbios 22.6; Deuteronômi 6.6-9; 2ª Timóteo 3.15). 

 

4º Pilar – EXEMPLO de vida (2ª Coríntios 12.14) – Se quisermos construir uma família saudável, vamos precisar do pilar do 

bom exemplo de vida. As atitudes de cada membro da família, principalmente dos pais, fala muito mais alto do que as 

palavras. Ensinamos muito mais pela forma como vivemos do que com as palavras que proferimos. Há pais que mentem 

na frente dos filhos, compram e não pagam, falam mal dos outros, não dão exemplo dentro de casa, tratam mal seu 

cônjuge, e, diante de tudo isso, ainda querem que suas famílias sejam saudáveis.  

 

Conclusão: Procure ver em que tipo de pilar sua casa esta edificada, se há rachaduras; quem foi que edificou sua casa, 

com que material ela foi edificada, e se você puder fazer um reparo faça isso agora em nome de Jesus. Procure uma 

reconciliação com seus filhos e cônjuge, aprenda o caminho da oração, seja um exemplo em tudo. Não se esqueça. Não 

existem lares perfeitos, mas existem lares que tem pilares que as tornam felizes e saudáveis. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa reparar os pilares da sua família para que ela possa ser feliz e 

saudável. Fale de Jesus para ela e seja um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: Por favor, incentivem suas células a participarem dos seguintes eventos da 

sua igreja: 1) Todas as Terças – Jornada Vida no Altar (07:30) | 2) Mês de Junho – Mês da família em todas as celebrações 

– quinta e domingo | Prepare sua célula para multiplicação. 


