TEMPO DE CELEBRAÇÃO (15 minutos)
Para iniciarmos a nossa reunião vamos ter alguns minutos de gratidão. Vamos agradecer a Deus pelo que
ele tem feito nas nossas famílias. Usem estes minutos iniciais de nossa reunião para responderem à
seguinte pergunta: Pensando em nossa família, o que temos para agradecer a Deus hoje? Vamos entregar
todos esses motivos de celebração a Deus com uma oração.

_____________________________________________________________________________
REVITALIZANDO A FAMÍLIA (30 minutos)

Ao olharmos para a família de Jacó, imediatamente podemos ver uma família bem sucedida,
próspera, abençoada e protegida por Deus. Temos a nítida impressão de que estamos diante da
história de uma família perfeita na Bíblia. Mas não é bem esta a realidade desta família. A família
“perfeita" de Jacó tinha muitos defeitos: vingança, crueldade, imoralidade sexual, fofocas,
provocações, ódio e grosseria, traição e mentira. Uma família um tanto quanto convencional e,
como todas as outras, marcada pelos efeitos do pecado na nossa vida. Nós também vivemos esta
disparidade ou contradição em nossas casas e, por isso, precisamos urgente revitalizarmos as
nossas famílias. A nossa reflexão de domingo nos mostrou como isto é possível. Vamos relembrar
o que meditamos no domingo:
1. Revitalizar a família demanda amor e verdade (Gn 50.15-17)
2. Revitalizar a família acontece através de uma espiritualidade viva (Gn 50.18-21)
3. Revitalizar a família requer misericórdia e graça (Gn 50.19)
4. Revitalizar a família é ter a visão da história maior (Gn 50.20)
LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Gn 50.15-20
PERGUNTAS PARA NOSSA REFLEXÃO:
1. “Uma família revitalizada não é uma família perfeita, mas uma família transparente. A
transparência amorosa traz cura para os relacionamentos inflamados. Do contrário, a omissão e
o silencio podem causar mais dor e sofrimento”. Como podemos romper com silêncio e a omissão
e cultivarmos um diálogo transparente e amoroso em nossa família?
2. Como você tem cultivado a espiritualidade dentro de casa? Compartilhe com o grupo a sua
experiência de como isso faz diferença no seu casamento, na vida de seus filhos, etc.
3. O que significa perdoar pra você? Você tem alguma experiência de perdão na tua família?
4. Se você parar e pensar sobre a história da sua família, como você consegue enxergar Deus
escrevendo essa história? Como a história da sua família contribui para o reino de Jesus?

_____________________________________________________________________________
TEMPO DE ORAÇÃO (15 minutos)
Vamos compartilhar nossos pedidos e orar uns pelos outros. O nosso maior objetivo desta reunião é
entregarmos cada uma de nossas famílias a Deus e pedir que Ele venha trazer vida para nossas casas.
Vamos orar pela nossa família estendida, também, pedindo a Deus pela sua graça e misericórdia sobre a
nossa comunidade neste segundo semestre.

