Pós Modernidade

Família Mosaico

”Com a mulher dona do seu próprio nariz, a liberdade para se divorciar
e, consequentemente, ter outros casamentos, um novo organograma
das famílias está em franco crescimento. Agora é comum ouvir o
"marido da mãe", a "mulher do pai", os "filhos do marido", os "filhos da
mulher do pai", o "irmão por parte de mãe" e por aí vai. Uma rede de
parentes e meio-parentes que lembra um patchwork”
Rosa Ferreira | Colunista terra.com

Pós Modernidade

Família Mosaico

”Inexistem na língua portuguesa vocábulos que identifiquem os
integrantes da nova família. Que nome tem a namorada do pai?
O filho mais velho do primeiro casamento é o quê do filho da
segunda união? “Madrasta”, “meio-irmão”, são palavras que vêm
encharcadas de significados pejorativos, não servindo para
identificar os figurantes desses relacionamentos que vão surgindo”
Maria Berenice Dias | Jurista

Pós Modernidade
Família Mosaico
O IBGE em 30/11/2015
divulgou que em 10 anos
a taxa de divórcios cresceu
mais de 160% no Brasil.

130,5 mil divórcios

2004

341,1 mil divórcios

2014

Uma pesquisa Intrigante:
Feita entre 2 mil britânicos divorciados em 2014.
54% Arrependeram-se
21% Reconciliaram-se

Falta de Comunicação
1. Medo em falar e apontar um problema
que pode iniciar uma discussão.
2. Preguiça emocional de insistir em
um relacionamento
3. Incutir no outro o que ele
deveria saber.

O que você faria para salvar a sua família?
Stephen Kanitz

1. O segredo: renove o casamento, não procure um
casamento novo.
2. De tempos em tempos, volte a namorar, a cortejar,
a seduzir e ser seduzido.

3. Saiam para dançar. Não sabe? Entre na escola.
4. Há quanto tempo não fazem uma lua-de-mel, sem
os filhos eternamente brigando para ter sua
irrestrita atenção?

O que você faria para salvar a sua família?
Stephen Kanitz

5. Percam peso. Mulher e marido que se separam
podem perder 10 quilos num único mês. Por que
vocês não podem conseguir o mesmo, mas juntos?
6. Faça de conta que você está de caso novo. Num
caso novo você frequenta lugares desconhecidos,
muda de casa, troca o guarda-roupa, os discos, o
corte de cabelo e a maquiagem. Mas não precisa
se separar.

O que você faria para salvar a sua família?
Stephen Kanitz

7. Vamos ser honestos: ninguém aguenta a mesma
mulher ou marido por 30 anos, com a mesma
roupa, o mesmo batom, os mesmos amigos e as
mesmas piadas. Renove seu ciclo de amizades!
8. A melhor estratégia para salvar um casamento
não é manter uma “relação estável”, mas saber
mudar junto. Todo cônjuge precisa evoluir,
estudar, aprimorar-se, interessar-se por coisas...
Você faz isso constantemente no trabalho, por
que não na família?

O que você faria para salvar a sua família?
Stephen Kanitz

9. Descubra o novo homem ou a nova mulher que
vive a seu lado, em vez de sair por aí tentando
descobrir um novo e interessante par. Saiba que
seus filhos o respeitarão pela decisão de se
manterem juntos e aprenderão a importante lição
de como crescer e evoluir unidos. Ensine a eles o
verdadeiro sentido de família e lar.

10. Brigas, cara feia e mau-humor sempre ocorrerão;
por isso, de vez em quando é necessário casar-se
de novo, mas faça-o sempre com o mesmo par!

Um convite ao Upgrade:
Traduzimos esta palavra por ATUALIZAÇÃO.

Up

Subir

Grade

Grau

Não se trata de uma
renovação do conceito
familiar, mas um desafio de
avaliar o que vivemos hoje,
renovar, reorganizar e alinhar.

Subir um
Grau
UPGRADE
• Promove uma faxina.
• Deixa o software mais leve
• O hardware roda mais rápido

Faça o Download do Evangelho

João 2.1-11
No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia.
A mãe de Jesus estava ali;
Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados
para o casamento.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles
não têm mais vinho".
Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher?
A minha hora ainda não chegou".

Faça o Download do Evangelho

João 2.1-11
Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar".
Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus
para as purificações cerimoniais; em cada pote cabia entre
oitenta a cento e vinte litros.
Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água". E os
encheram até à borda.

Faça o Download do Evangelho

João 2.1-11
Então lhes disse: "Agora, levem um pouco do vinho ao
encarregado da festa". Eles assim o fizeram,
e o encarregado da festa provou a água que fora transformada
em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem
os serviçais que haviam tirado a água.
Então chamou o noivo e disse:

João 2.1-11
"Todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que os
convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido;
mas você guardou o melhor até agora".
Este sinal miraculoso, em Caná da Galiléia, foi o primeiro que
Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos
creram nele.

Uma verdade Inquestionável:
A Alegria pode acabar em uma Família.
Sofrimento
Decepção

Pecado

Faça o Download do Evangelho.
Não deixe Jesus como coadjuvante, mas,
traga-o para o papel principal na sua historia.
“Jesus e seus discípulos também haviam sido
convidados para o casamento.” (v.3)

Kaleo

Chamar pelo Nome
Demonstra Intimidade

Nos círculos cristãos, é muito comum
presumir que “o evangelho” é algo
basicamente para não convertidos. Nós o
vemos como um ABC das doutrinas básicas
que constituem a maneira pela qual alguém
entra no reino de Deus. Costumamos supor
que, uma vez convertidos, não precisamos
mais ouvir, estudar ou entender o evangelho,
mas, sim, de material mais “avançado”.
Tim Keller

O evangelho é o abecedário da vida cristã.
Ele não é apenas a maneira pela qual se
entra no reino; ele é a maneira pela qual se
vive na condição de participante do reino. É a
maneira pela qual Cristo transforma as
pessoas, igrejas e comunidades.

Tim Keller

Faça o Download do Evangelho.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse:
"Eles não têm mais vinho". (v.3)

Vinho

Alegria

Quem você acessa (busca) quando percebe que já
não existe a alegria em sua Família / Casamento?

Mulheres buscam ajuda...

mas o homens

• “Se sua esposa faz estas 15 coisas, NUNCA se separe dela”
• “19 atitudes admiráveis em uma mulher que deixam seu
marido morrendo de medo de perde-la”
• “Homem, evite o mau hálito com essas 6 dicas”

• “30 coisas que o homem precisa saber sobre as mulheres”

Somos criaturas divididas, correndo atrás de
álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria
infinita que se nos oferece, como uma criança
ignorante que prefere continuar fazendo seus
bolinhos de areia numa favela, porque não
consegue imaginar o que significa um convite
para passar as férias na praia.
Contentamo-nos com muito pouco.
C.S. Lewis

“Façam tudo o que ele lhes mandar” (v.5)

Faça o Download do Evangelho.
Siga as instruções de Jesus

1

Mesmo que você não entenda, faça.

1. “Encham os potes com água” (v.7)
2. “Agora, levem um pouco ao encarregado da festa” (v.8)

“Façam tudo o que ele lhes mandar” (v.5)

Faça o Download do Evangelho.
Siga as instruções de Jesus

2

Confie que Jesus tem o melhor para você

“Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os
melhores frutos desta terra”
Isaías 1:19

“Façam tudo o que ele lhes mandar” (v.5)

Faça o Download do Evangelho.
Siga as instruções de Jesus

2

Confie que Jesus tem o melhor para você

“Porque nisto consiste o amor a Deus: em obedecer aos seus
mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados.”
1 João 5:3

“Façam tudo o que ele lhes mandar” (v.5)

Faça o Download do Evangelho.
Siga as instruções de Jesus

2

Confie que Jesus tem o melhor para você

“E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a
si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz!”
Filipenses 2:8

“Façam tudo o que ele lhes mandar” (v.5)

Faça o Download do Evangelho.
Siga as instruções de Jesus

3

Obedeça até o fim

“E os encheram até à borda.” (v.7)

O Resultado: A alegria de volta
“Todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que os
convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido; mas
você guardou o melhor até agora”. (v.10)

O Resultado: O Evangelho se espalha
A glória de Jesus é vista
“Este sinal miraculoso, em Caná da Galiléia, foi o primeiro que
Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus
discípulos creram nele.” (v.11)

Para Refletir e Praticar
1. Você percebe a necessidade de renovar, reorganizar e
alinhar algo na sua família, ou seja, de um Upgrade?
2. Será que o seu “software familiar” não está um tanto pesado
por conta do sofrimento, decepção ou algum pecado?
3. Fazer um download do evangelho vai exigir a obediência
irrestrita ao que Jesus disser: você está disposto a isso?

