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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você já se imaginou viver sem família? 2) Será que isso é possível? 

 

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): Texto Bíblico – Lucas 15.11-27 

 

Como vai a sua família? Você já parou para pensar na sua vida sem a sua família? Simplesmente você não existiria. Todos 

nós somos o resultado da união de duas pessoas que um dia resolveram construir uma família. Algumas com sucesso, 

outras com fracasso; algumas com planos e sonhos, outras sem o mínimo de planejamento. Mesmo diante de tantas 

coisas que combatem contra a criação, o desenvolvimento e a preservação da família, uma coisa é certa: não dá pra viver 

sem ela. 

 

1. Não dá para viver sem a família porque ela é um PORTO SEGURO (versos 17 e 20) – O filho estava longe da casa do 

Pai. Seu dinheiro acabou, sua dignidade acabou e sua comida acabou. Só restava uma coisa a fazer: voltar para casa do 

Pai. Lá, ele tinha de tudo! A casa do Pai era o seu PORTO SEGURO. 

 

2. Não dá para viver sem a família porque ela é um lugar de BOAS RECORDAÇÕES (verso 17) – O filho pródigo, distante 

de sua casa, distante do convívio com seus familiares, sendo humilhado e padecendo necessidades, lembrou-se da casa 

do Pai. Todos nós temos recordações da nossa família.  

 

3. Não dá para viver sem a família porque ela é um lugar de formação do CARÁTER (versos 22 a 24) – Que lição que esse 

Pai nos dá. Mesmo diante de tudo o que o filho mais moço fez, ele o recebeu com os braços abertos, perdoou as suas 

faltas, restaurou-lhe a dignidade de filho e celebrou o seu retorno. Isso é a representação de um Pai que trabalha a 

formação do caráter dos filhos. A vida familiar forja o caráter. Caráter: é uma coleção do que você faz e dos hábitos que 

você cultiva.  

 

4. Não dá para viver sem a família porque ela é um lugar de conhecer a SI MESMO (versos 25 a 28) – O filho mais velho, 

o que não saiu de casa, revelou quem ele era ao saber da volta do seu irmão. Ele deixou sobressair toda a sua 

indignação, pois não aceitava o perdão que seu pai ofereceu ao seu irmão. ele mostrou quem era de verdade. Um jovem 

indignado, indiferente e completamente orgulhoso. O lar é um dos melhores lugares para você se conhecer. Saber suas 

virtudes, mas também trabalhar os seus defeitos. O lar deve ser um local onde é possível falhar, onde não se deve usar 

máscaras, onde o amor e o perdão andam juntos, mas onde também há correções. 

 

5. Não dá para viver sem a família porque ela é um lugar de relacionamento com os OUTROS (versos 31 e 32) – O Pai 

ensina para seu filho mais velho que a família é um lugar onde se aprende a relacionar-se com os outros, com seus erros, 

suas imperfeições, mas também com suas virtudes. Uma família que cuida dos seus relacionamentos e investe neles, 

constrói um grande tesouro, que lhe garante estabilidade. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa de uma família, porque sem ela é impossível viver. 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 – 40 Dias de Rendição (07:30) | 2) Mês de Junho – Mês da família em todas as celebrações – 

quinta e domingo | Prepare sua célula para multiplicação. 


