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Prefácio 

 É fato que a família tem sido atacada nas últimas décadas por todo tipo de ideologias, com o fim de 

enfraquecer a importante força na formação de uma sociedade melhor. Isso começou com o pecado de Adão 

e Eva, os relacionamentos familiares ficaram contaminados pelo pecado. Assim, um tipo de família 

disfuncional tem crescido assustadoramente em nossa sociedade. Como comunidade não podemos fechar 

nossos olhos para as forças desagregadoras, inimigas da saúde familiar. No entanto, não vamos desistir e 

sucumbir o que a cultura secular nos impõe. Nós, os discípulos de Cristo, vamos gritar bem alto: protesto! 

Queremos uma família pautada pelo que o Senhor direciona. 

 Assim sendo, através da exposição da Palavra de Deus, da reflexão nos nossos núcleos, do quarto de 

escuta e da exposição de nossos problemas, seremos nutridos com alimento sólido e saudável a fim de 

agirmos contra a cultura que tenta exterminar nossas famílias. O objetivo é fortalecer e orientar a 

comunidade dos discípulos a não desistirem da família. Para tanto, a série pretende desafia-lo a protestar 

contra a cultura que tenta mostrar que não se precisa casar, contra a cultura que diz que não é preciso 

disciplinar os filhos, contra a cultura que prega que o sexo tem que ser feito antes do casamento, contra a 

cultura que mostra que estar junto até que a morte nos separe já passou, e por fim seremos desafiados a 

colocar a nossa família diante de Deus, mostrando que o caminho da salvação familiar é a cruz de Cristo.  

 Vamos juntos e que o Senhor direcione nossas discussões.  
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Instruções para o líder 
 

 Ser o pastor (a) de um pequeno rebanho é uma grande responsabilidade que pode ter um grande 

impacto na vida das pessoas. E mais: é uma responsabilidade que testará a sua capacidade de trabalhar em 

sinergia com a comunidade, como uma parte importante do corpo.  

 Este roteiro foi preparado para abençoar sua vida e a de seu núcleo, pois, ele procura equilibrar dois 

conceitos importantes que desejamos em nossos núcleos: conhecimento com relacionamento. Sabemos que 

cada líder tem uma tendência para uma dessas duas realidades.  

 Lembre-se que seu papel no grupo não é o de preletor ou de professor, mas de facilitador de um 

encontro que tem como ênfase o recebimento de novos na fé (outros que talvez nem conheça o evangelho) e 

das amizades.  

 Usando o roteiro, você encontrará uma forma de equilibrá-lo. Procure dar atenção a esses dois 

pontos, os quais ajudarão o desenvolvimento de sua liderança frente ao seu núcleo e à comunidade.  

 Esta série cobrirá cinco encontros dos núcleos (sendo este o quarto). Você perceberá que, além de 

uma dinâmica inicial (quebra gelo), há cinco partes do estudo:  

 PARTE I: A verdade - aponta para um principio Bíblico sobre o qual somos convidados a pensar; 

É o momento de dizer ao participante “o que” e o “por que”. 

 PARTE II: A Capacitação - traz uma proposta para que a verdade seja aplicada na vida daquele 

que ouve. É o momento de se mostrar “como” e de fazer “com” ele para descobrir a aplicação da verdade. 

 Obs. A tendência é darmos as respostas, no entanto, este é o momento de pensarmos juntos e juntos 

chegarmos a verdadeira aplicação da verdade. 

 PARTE III: A prestação de contas - aponta alguns desafios para nós a partir do que a verdade diz a 

fim de gerar transformação em nós. O líder deve acompanha-lo na aplicação (no fazer) desta verdade. 

 PARTE IV: A missão - aponta algumas práticas (reflexões) para nós a partir do que a verdade diz a 

fim de gerar transformação nos que estão à nossa volta. Este é um dos momentos mais importantes do 

encontro (nossa tendência é despreza-lo) pois, de nada adianta a verdade se conhecida, saber que ela pode 

fazer diferença na vida, foi desafiado a aplica-la na sua vida, então a missão é o momento de multiplicar essa 

verdade. 

 PARTE V: A Oração: Esta é a base de todo o nosso encontro. Sem oração não chegaremos a lugar 

algum! A tendência, devido à falta de planejamento no gasto do tempo é o de não orar, se perdendo o senso 

de dependência de Deus para aplicação do que foi estudado. 

 Use a folha de presença (pode ser preenchida após o encontro) para percebermos qual a frequência de 

participação das pessoas. 

 Que você seja um instrumento poderoso usado pelo Santo Espírito de Deus para edificar muitas 

vidas! Bom encontro! 
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Lista de presença  

 Nomes Presença nos encontros 

1.   1° 2° 3° 4° 5° 

2.        

3.        

4.        
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11 a 16 de Maio de 2015 

Roteiro: Salatiel 

Família no banco dos réus 

Véu, grinalda e papel passado? Protesto! 

Encontro – Quebra Gelo 

 Na sua casa, do que voce mais reclama com relac ?   

Exaltação 

1. Cântico 1:___________________________________ 

2. Cântico 2:___________________________________ 

 

Para decorar: 

 Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Genesis 2.24 

 

Textos: Genesis 2. 23-25; Mateus 19. 5 e 6; Efésios 5. 31,33 

 

Verdade: 

 O que mais lhe chamou a atenção na celebração de domingo?  

 A família está envolvida em meio a grandes desafios no mundo moderno. Algumas conseguem manter o 

compromisso em pé. No entanto, cresce a cada dia o numero daquelas cujo divorcio já se tornou uma alternativa 

normal quando as coisas não vão bem, e isso até mesmo entre cristãos que adotam princípios e valores bíblicos não 

existindo a garantia de que a vida familiar dará certo. Mesmo sabendo que Deus odeia o divórcio (Malaquias 2.16), 

são poucos os esforços empreendidos para a manutenção dos laços matrimoniais.  

 Assim, a raiz da infelicidade na vida conjugal – mesmo cristãos – é a dureza do coração humano. Foi disso 

que Jesus tratou ao falar sobre o divorcio (Mat. 19.8). As frequentes exortações de Paulo aos maridos esposa e filhos 

são um alerta contra o egoísmo, a rebeldia e o orgulho dos corações influenciados pelo pecado de Adão e Eva. 

 Portanto, temos muitas desculpas, como incompatibilidade de gênios, falta de maturidade, falta de dinheiro, 

educação diferente e a vida agitada de hoje. Entendemos que muito disso contribui nas tensões, entretanto, elas não 

podem nos impedir de reconhecer sincera e humildemente a nossa falta de andarmos diariamente no Espírito, pois 

uma pessoa cheia do Espírito Santo é de fácil convívio. Ela não precisa de estimulantes ou anestésicos para poder 

viver com as outras pessoas e nem ingestão do álcool para deixá-la mais a vontade. Uma pessoa cheia do Espírito 

Santo é alegre, aberta; ele ama, e é uma pessoa que está à procura do bem do outro. É por isso que não há nada melhor 

para a vida conjugal do que um alto nível de vida espiritual. (Gálatas 5. 22-23). 

 

Capacitação: 

1. Em que sentido homens e mulheres são iguais? E como são diferentes? 

2. Em que sentido Jesus permitiu o divorcio?  

3. Em que sentido o texto está dizendo que homem e mulher se fazem uma só carne? 

 

Prestação de contas: 

1. Como você lida tem lidado com seu relacionamento? Sempre pensa em abortar (separar)? 

2. Como você tem lidado com a crise em seu relacionamento?  

3. Como você pode agir em direção do outro? 

 

Missão: 

1. Você cumpriu a missão da semana passada? Conte rapidamente como foi essa experiência. 

2. Neste semana reconheça que você têm necessidade de uma vida espiritual mais profunda. Depois reforme sua 

conduta dentro de seus relacionamentos familiares. 

  

Oração: 

1. Ore por seus familiares pedindo a presença do Espírito Santo nos corações. 

2. Ore pelo seu “Oikos”. 


