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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): É possível viver em guerra o tempo todo? O que você gostaria de fazer se 

estivesse vivendo em uma guerra o tempo todo? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – Marcos 3:25 (versão NTLH) 

 

Existem muitos lares quebrados, muitos lares arruinados e com crises profundas. São famílias que não sabem o que é a 

paz há muitos anos. Infelizmente, as famílias cristãs não são exceção. Mesmo dentro da igreja existem famílias que estão 

prestes a se despedaçar. No entanto, a missão de restaurar a harmonia no lar e fazer dele o melhor lugar do mundo é 

algo que muitos cristãos têm que assumir. Restaurar a paz no lar é responsabilidade de pais, filhos e cônjuge. 

 

1. Para restauração da paz no lar Torne-se um CRISTÃO GENUÍNO – Não é possível ter paz com outras pessoas 

enquanto não se tem paz primeiramente com Deus. O primeiro passo, para restauração da paz em seu lar é entregar a 

sua vida a Cristo. A Bíblia nos diz que, se alguém não entrega sua vida a Cristo, está em guerra com Deus. É inimigo Dele 

(Tiago 4:4 e Efésios 2:16). Não podemos superar os conflitos familiares sem a ação do espírito santo em nossa vida. 

 

2. Para restauração da paz no lar CONVERSE com DEUS sobre o seu PROBLEMA – (Tiago 4:2, NTLH) – Muitas discussões 

e palavras inúteis acontecem nas brigas em família simplesmente porque seus membros não conversam sobre o assunto 

com Deus primeiro. Com relação à falta de paz no lar, antes de conversar com a pessoa com quem você está triste (seja 

eles os seus pais, os seus filhos ou o seu cônjuge), converse com Deus acerca do assunto. Pais, filhos, cônjuge vocês já 

conversaram com Deus sobre seus conflitos familiares? 

 

3. Para restauração da paz no lar DESCUBRA a RAIZ do PROBLEMA – Sempre há uma raiz do conflito. Se não se 

descobre a essência da crise, o que for periférico (exterior) não vai solucionar o cerne da questão. Algumas vezes, uma 

atitude pequena é o gatilho de uma briga, mas sua razão real é muito mais profunda. É por isso, que precisamos de uma 

investigação mais profunda sobre as questões que envolvem a falta de paz em nosso lar (Mateus 7:3).  

 

4. Para restauração da paz no lar Busque ACONSELHAMENTO com pessoas de Deus – (Provérbios 15:32, NTLH) – Peça 

ajuda enquanto a situação é possível de ser revertida. Escute o que vou te dizer: Existirão momentos em seu casamento e 

no relacionamento com seus filhos em que será necessária a intervenção de outras pessoas. Muitas famílias têm 

encontrado resistência em falar de suas imperfeições e lutas a outras pessoas, ainda que sejam conselheiros tementes a 

Deus (Provérbios 15:12). 

 

É possível reencontrar a paz que um dia deixou o seu lar, buscando a Deus e deixando que Ele lhe dê forças para 

continuar e sabedoria para agir. Deixe que o Espírito Santo cure o seu coração. Comprometa-se a fazer a sua parte para 

restaurar a harmonia do seu lar (Mateus 5.9). 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e que está precisando restaurar a 

paz no lar. Não perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

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(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA:  

1) Incentive os membros de sua célula a não perderem nenhuma celebração do mês da família – todas as quintas (20h) e 

domingos (09:50 e 19 horas). 

2) Incentive os membros de sua célula a participarem do Seminário para Homens (18/06) e do Seminário para Mulheres 

(19/06) com o Pr. Fernando Sanches (São José dos Campos – SP) 


