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Tema do sermão: A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
Texto bíblico: Deuteronômio 6.4-7
"A família é a primeira sociedade que convivemos e que levamos por toda vida,
portanto, base para a formação de qualquer indivíduo. Uma família cercada de
amor, paciência, respeito e cumplicidade educa e forma indivíduos seguros e
aptos para o convívio social." Carlos Bernardo
1. Autoridade máxima - O Senhor Deus é_____________.
v.4 - Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Não queira imitar
Jesus sem estar com Jesus.
2. ____________máxima - Ame o Senhor de todo o seu coração.
v.5 - Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de
todas as suas forças.
Quando você ama a Deus de todo o seu coração, você encontra prazer e alegria
nas coisas de Deus!
3. Referência máxima - a ___________ de Deus.
v.6 - Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração.
4. Persistência máxima - ____________.
v.7 - Ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando
pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.
O ensinamento tem a ver com uma geração falar para a outra! Deixar um legado!
CONCLUSÃO
"Filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante.
Eles são o trabalho importante." C.S Lewis
APLICANDO A MENSAGEM
( ) Deus é o único Senhor da sua vida?
( ) Você é leal, amando o Senhor de todo o seu coração?
( ) Você tem uma referência, guardando os princípios da Palavra de Deus?
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Tema do sermão: REAFIRMANDO A VISÃO DE DEUS PARA FAMÍLIA
Texto bíblico: Gênesis 12.1-3
FAMÍLIA é projeto de Deus desde a criação do mundo.
A visão de Deus envolve___________ e fidelidade;
A desonra aos pais impacta no seu relacionamento com Deus e gera consequências para a família.
A família deve estar somente abaixo de Deus em suas ___________.
A visão de Deus envolve um coração humilde e __________;
Efésios 5.21, que antecede as obrigações das esposas e dos maridos, deixar
uma orientação clara: Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Viver com
um coração humilde e um coração perdoador é fundamental para estar dentro da
visão de Deus para a família.
A visão de Deus envolve o fortalecimento no fundamento;
Salmos 127.1 - Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na
construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar
guarda. Viver em família, firmado na fidelidade, no amor, na honra, é contracultura
nesta sociedade que defende um relacionamento descartável.
APLICANDO A MENSAGEM
( ) Você decide reafirmar o compromisso de honrar e ser fiel à sua família?
( ) Você decide reafirmar o compromisso de desenvolver um coração humildade
e perdoador?
( ) Você decide reafirmar a visão de que Deus é Base Fundamental do seu casamento e de sua família?
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