


“Não tenham medo deles. Lembrem-se de que 
o Senhor é grande e temível e lutem por seus 
irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por 

suas mulheres e por suas casas.” 

Neemias 4:14 NVI 



Vale a pena lutar por sua família. 
Não desista.  



COMO DEVEMOS LUTAR



 Identificando o que a CULTURA que nos cerca 
está fazendo de nossas vidas e 

relacionamentos. 



  Restabelecendo os VALORES e PRINCÍPIOS de 
Deus para nossas vidas e relacionamentos. 



A Visão da Cultura 
Pós-moderna 



  A sociedade contemporânea vive à luz de um 
único mandamento: 

“Serás feliz”. 



  Sigmund Freud (1856-1939) 
 “O mal estar na civilização”. 



  - O maior desejo do ser humano: 
Ser feliz 



  -  Empecilhos para a felicidade: 



- Natureza 



- Envelhecimento 



- Convívio com os semelhantes 



A Visão Bíblica 



 O Mal estar na civilização – 
Foi gerado por uma RUPTURA com DEUS  



O PROPÓSITO CENTRAL de Deus para nossas 
vidas não é a felicidade, mas sim a maturidade. 



“Sabemos que Deus age em todas as coisas 
para o bem daqueles que o amam, dos que 

foram chamados de acordo com o seu 
propósito.  



Pois, aqueles que de antemão conheceu, 
também os predestinou para serem conformes 
à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o 

primogênito entre muitos irmãos.” 

Romanos 8:28-29 



· Não existe caminho para a maturidade que 
não passe pelos relacionamentos interpessoais. 



· Não existe relacionamento interpessoal mais 
intenso do que a relação conjugal ou familiar. 



·Não existe ambiente mais apropriado para ser 
desafiado à maturidade do que o contexto da 

experiência conjugal ou familiar. 



O PLANO DE DEUS
PARA A FAMÍLIA 



1- Ser um refúgio 
nas tempestades. 



“Aquele que teme o Senhor possui uma 

fortaleza segura, refúgio para os seus filhos.” 

Provérbios 14:26 NVI 



Todos nós precisamos de um lugar de 

estabilidade, proteção e segurança.  



2 – Ser um local de 
crescimento e aprendizado



“Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no 

favor de Deus e das pessoas.” 

Lucas 2:52 NVT 



4 ÁREAS DE CRESCIMENTO: 



             

 - Crescimento intelectual, mental. 
              



- Crescimento físico 



- Crescimento espiritual 



- Crescimento relacional    



Há três coisas que você não vai sair de 

casa sem elas.  



a)  Relacionamentos - 
No contexto conjugal

 e familiar somos 
desafiados 



 Compreender melhor o OUTRO 



 Acolher as limitações do OUTRO 



 Perdoar as ações do OUTRO 



 Decidir pelo amor ao OUTRO 



 Dedicar-nos ao cuidado do OUTRO 



 Mudar para o bem do OUTRO 



b)  Caráter - 
Caráter é “pegado” 
(como gripe) e não 

ensinado.  



c)  Valores – 
Sua família é uma 
retransmissora 

de valores. 



"...o pai aos filhos faz notória a tua verdade."  

Isaías 38:19 



“A família NÃO constitui mais um núcleo fixo 

de produção da subjetividade. Todos os 

indivíduos devem trabalhar se querem viver. 



A criança não tem mais o convívio do pai. 
O pai deixou de ser um parâmetro ou modelo a 

ser seguido. Não há mais parâmetros ou 

padrões definidos.  



A Tv, a internet, a escola e as instituições 

sociais ensinam os modelos, as formas de ser, 

de pensar, de agir e de valorizar. O indivíduo 

moderno está desamparado e desorientado.  



Seu modelo é o patrão, o jogador de futebol, o 

playboy rico, o traficante do bairro ou o artista 

de novela.    



 O distanciamento da autoridade paterna 

causou ao indivíduo o desnorteamento e a 

insegurança frente ao mundo exterior”.    

Fonte: “O mal-estar na civilização moderna”
 Por Michel Aires de Souza 



 Nós aprendemos acerca do que é realmente 

importante para nós - nossos valores  



Nossos valores sobre: 
Trabalho, sexo, tempo, dinheiro, Deus, outras 

pessoas.  



‘‘Estas palavras...as ensinarás a teus filhos, e 

delas falarás sentado em tua casa e andando 

pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te.’’ 

Deuteronômio 6:6-7 



Valores aparecem audivelmente e claramente -

intencionalmente e não intencionalmente.  

 



Eu estou influenciando futuras gerações de 

famílias que levam meu próprio nome.  

 


