
 

 
 

IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM 

CATARINA – Estudo das Células 
2015 - O ANO DA RESTITUIÇÃO 

Série: INVISTA 

Estudo 5 – INVISTA EM SEU RELACIONAMENTO COM A 

SUA FAMÍLIA 

 

Estudo 5 – Invista em seu Relacionamento com sua Família (semana 09 a 15/03/2015) Página 1 

 

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Solicite que cada um liste as características mais positivas de sua família. 

2) “Não existe família perfeita!” Pergunte ao grupo: Você concorda? Se quiser, comente também um pouco dos defeitos 

ou dificuldades de 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): Texto Bíblico – Gênesis 45.1-15 

 

Cada família possui virtudes e defeitos. A família de José, filho do patriarca Jacó, não era diferente. José sofreu as 

consequências do ódio dos seus irmãos. A razão bem evidente era a preferência do pai: “Ora Israel amava mais a José 

que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice” (Gn 37.3). Seus irmãos ressentiam dessa predileção (Gn 37.4) e, 

por causa disso, cheios de ciúmes, eles decidiram matá-lo. Apesar de todo o histórico de dificuldades familiares (Gênesis 

45.1-15), José é apresentado como um instrumento levantado por Deus para abençoar a sua família. 

 

1. Para investir em seu relacionamento com sua família, decida AMÁ-LA com o amor que DEUS lhe dá – A essa altura, 

José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam (Leia Gênesis 45.1-2). José chora não as lágrimas do 

ressentimento, da vingança, do ódio, mas ele derrama o seu coração cheio de amor fraterno. Ele entendia que Deus o 

havia enviado ao Egito exatamente para salvar a sua família. Esforce-se para expressar amor por cada membro de sua 

família. O amor vence todas as barreiras e dificuldades de relacionamentos, e tem poder para curar os maiores erros e 

tragédias do passado. Pergunta: Será que também Deus não o colocou nesta igreja abençoada e nesta Célula 

exatamente para torná-lo a ponte de salvação de sua família? 

 

2. Para investir em seu relacionamento com sua família, não se deixe VENCER pelas ADVERSIDADES da vida – A vida 

sempre conspirou contra José. Ele foi odiado, vendido, revendido, encarcerado e esquecido. Ele tinha tudo para ficar 

amargo, inferiorizado, pessimista e deprimido. Mas, não. Ele venceu todas as circunstâncias e aos trinta anos tornou-se 

governador do Egito. (Gênesis 41.46). Não deixe que as circunstâncias difíceis te derrotem. Persevere. Lute. Deus quer 

usá-lo para abençoar sua casa. 

 

3. Para investir em seu relacionamento com sua família, tenha ORGULHO dela – José, mesmo ocupando um cargo de 

posição do Egito, não teve vergonha da sua origem simples e estrangeira. Ele apresenta a sua família à Faraó que afirma: 

“Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti: no melhor da terra faze 

habitar teu pai e teus irmãos” (Gn 47.5-6). Por meio de José, Israel e toda a sua família foi abençoada física, econômica e 

materialmente. (Gn 47.12). Alegre-se com a família que Deus te deu e expresse orgulho e respeito por eles. Valorize-os. 

 

4. Para investir em seu relacionamento com sua família, seja uma pessoa HUMILDE – José via em sua biografia a ação 

soberana de Deus. Tudo que ele enfrentou foi providencialmente, na sua visão, permissão de Deus. “Deus me enviou 

adiante de vós” (45.5), “Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito” (45.9), “Vós na verdade,intentaste o mal 

contra mim; porém Deus o tornou em bem” (50.20). Ele entendeu que Deus o preparou e o estava usando para tornar-se 

o herói da história de sua família. Seja humilde e sirva às necessidades práticas de sua casa. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa restaurar o relacionamento com sua família. 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: 1) Preparem suas células para serem multiplicadas. A nossa expectativa é 

realizarmos a primeira multiplicação no mês de Junho de 2015. 


