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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.
Por Robson Valentin

UMA IGREJA VIVA

AVIVAMENTO DA FAMÍLIA: PERDÃO
Texto Bíblico
“Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou e beijou. Os dois choraram.” Gênesis 33.4
O texto acima narra o ápice do reencontro de dois irmãos, Esaú e
Jacó, que haviam brigado. Jacó havia enganado Esaú e fugiu dele,
por causa disso eles ficaram afastados por vinte anos. Infelizmente
isso é mais comum do que deveria ser, tem acontecido com várias
famílias e amigos, talvez até esteja acontecendo com você.
Alguns de nós se apegam às mágoas, sem nunca as superar. Precisamos enfrentá-las e aliviar a dor com o perdão. Jacó demorou vinte
anos para acertar sua vida com Deus e com seu irmão, mas depois
disto seguiu em frente. Esaú perdoou seu irmão e seguiu em frente
também. A Bíblia diz: “Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é
falta de juízo, que leva à morte.” Jó 5.2

Compartilhando
1. Na história que lemos, Jacó enganou seu irmão e teve que fugir
dele, mas se arrependeu e foi procurá-lo para pedir perdão. Você
já precisou pedir perdão para alguém? Compartilhe com o grupo como foi essa experiência.
2. O desentendimento de Esaú e Jacó começou já na barriga de
Rebeca, mãe deles. Eles viveram em conflito grande parte de suas
vidas. Como é o relacionamento entre os membros da sua família? Como o amor de Deus tem influenciado a forma como a sua
família se relaciona?
3. Mesmo com as atitudes erradas de Jacó, Deus cuidou dele e
o ajudou a consertar seus erros e abençoar sua família. Deus falou para Jacó: “Eu estarei com você e o protegerei em todos os
lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi”
Gênesis 28.15. Mesmo com todos os erros que você e sua família
podem ter cometido, Deus tem um plano de abençoá-la. Compartilhe com o grupo como você pode permanecer no plano que
Deus tem para sua família.

Tempo de Orar
• Vamos orar pelas famílias, para que elas permaneçam no plano de Deus.
• Vamos orar pelas famílias que estão com conflitos, para que
Deus ajude-as a resolvê-los.
• Vamos orar pelos pedidos de todos no grupo.
“Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso.”
Gênesis 33.11

Compartilhar com as Crianças
1. Você tem um irmão ou irmã? ou então algum primo ou prima,
ou amigo bem próximo? É bem normal se desentender com
pessoas próximas, às vezes erramos e podemos chatear estas
pessoas, e pedir perdão é muito importante. Você já teve que
pedir perdão?
2. Na história de hoje nós lemos sobre dois irmãos - Esaú e
Jacó. Eles tiveram muita dificuldade pra viver juntos e até se
separaram por causa de uma dessas brigas. Na sua família o
amor de Deus tem ajudado vocês a viverem bem?
3. Nunca esqueça que por pior que seja a briga que você tenha, Deus tem promessas de te ajudar a viver melhor. Que tal
fazer uma oração agora mesmo para que sua família viva em
paz?

