


1 – ORIENTAÇÕES DO SENHOR ÀS FAMÍLIAS

“E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração; e as intimarás a teus filhos e delas

falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te”. Dt 6:6-7

Nos versículos acima vemos uma ordem que é dada aos pais acerca dos ensinos do Senhor para o

seio da família.

A Família é o foco da graça divina, a menina dos olhos de Deus, a base da profecia, a sede do

avivamento, um pedacinho do Céu, nosso porto seguro. Tudo isso faz da nossa família, da nossa

casa, o melhor lugar da Terra.



2 – A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO PELA FAMÍLIA

A oração é o diálogo do crente para com Deus, Isso significa que orar é basicamente falar com Deus.

Se Deus fala conosco através das Escrituras, nós falamos com Ele através da oração.

O verdadeiro cristão entende que a oração deve ser uma prática constante durante toda sua vida.

“Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa” At 16:31

A oração em família e pela família tem grande importância pois é o canal de comunicação

permanente com Deus. Quando a família se reúne para orar há um movimento natural para união,

compreensão e perdão entre os próprios membros.

Assim como a intimidade dos pais com Deus se dá através da leitura da Palavra e da oração, tal

forma também é aplicada aos outros membros familiares.

“Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele” Pv

22:6



➢ PERGUNTAS/TAREFAS DIRIGIDAS PARA A APRENDIZAGEM

Que possamos orar e refletir hoje sobre a importância de nossas famílias e entender que elas são o

centro da evangelização, família que ora unida, permanece unida. Vamos juntos orar agora por nossas

famílias.

o Por que a família é “amenina dos olhos de Deus”?

o O que você entende por oração?

o Por que é importante orar em família?
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