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O Plano de Deus Para a Família 
Lição 109  Por Amy Huffman  Primeira Edição 

 

 

As referências Bíblicas usadas nesta Lição são retiradas das seguintes versões da Bíblia: 

 

Versículos assinalados com (RAB) são retirados da Bíblia Shedd. Edição Vida 

Nova Sociedade Bíblica do Brasil, 1998. 

 

Direitos de Autor1986, Comité para o Currículo do Desafio Jovem Nacional-USA. 

 

Todos os direitos, incluindo o direito de apresentação ou reprodução no todo ou em parte, 

sob qualquer forma, é reservado sob a Convenção Mundial dos Direitos de Autor e outras 

convenções pertinentes, tratados, ou proclamações. 

 

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem a permissão do Comité para o 

Currículo do Desafio Jovem Nacional-USA 

 

Essa lição é parte dos Estudos Pessoais para Novos Cristão, desenvolvida para uso com 

novos cristãos e outros interessados em crescimento espiritual. Essas lições são usadas 

correntemente em igrejas, escolas, ministérios em prisões, Desafio Jovem, e ministérios 

similares que trabalhem com novos cristãos. Os Estudos Pessoais para Novos Cristãos são 

designados para serem usados num programa de educação individualizado. Um curso de 

treinamento do professor está disponível para todos os interessados em usar estes 

materiais. Para mais informação procure: 

 

Desafio Jovem  

Rua: 3 n. 1780 Rio Claro Centro – SP. 

Cep: 13.500 - 162 

Telefone: (19) 3534-1999 

desafiojovemdobrasil@terra.com.br 

Reimpresso no Desafio Jovem do Brasil. 

 

mailto:desafiojovemdobrasil@terra.com.br
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Famílias. Elas foram o princípio de vida para nós e em certas ocasiões, eram também 

as responsaveis por sérios problemas em nossas vidas. Nos dão alegrias e tristezas não 

necessáriamente nessa ordem. 

 

De alguma forma, a pessoa que você é hoje, é o resultado da influência, boa, ou má, de 

sua família. Elas contribuíram muito para modelar os seus sentimentos em relação a 

você mesmo, ao mundo e a Deus. Em situações diferentes, você pode agradece-las ou 

amaldiçoa-las pela influência que eles exerceram sobre a sua vida. 

 

João podia identificar-se com essa mistura de sentimentos. Ele é um novo cristão 

vivendo temporariamente longe da sua família. Tenciona passar alguns meses no 

Centro do Desafio Jovem antes de regressar para sua casa. “Eu amo a minha mãe e 

estou feliz por ela manter  contato comigo enquanto aqui estou,” disse ele. “Contudo 

quando vou a casa de passagem, é difícil evitar descontrolar-me com ela.” João 

conhece a bênção e a dor de estar numa família. 

 

Ninguém tem uma família perfeita. Os problemas fazem parte de todas as famílias. 

Contudo, Deus tem muito a dizer na Bíblia acerca da família. Nessa lição, iremos ver o 

que Deus disse. Você aprenderá onde começam os problemas familiares e como Deus 

quer que você lide com eles. Você aprenderás o que Deus espera das mães, dos pais, 

dos filhos, maridos e esposas nos seus relacionamentos uns com os outros.  

 

Você verá como o plano de Deus para a família se encaixa na sua própria família. 

Olhará para a frente e começará a tomar decisões acerca da família que construirá 

quando você saíre daqui. Peça a Deus para te ajudar a ver formas de aplicar essa lição 

na sua própria situação familiar. 
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Origem da Minha Família (1) 

 

1. Os meus pais estão 

 

__________  vivendo juntos. 

 

__________ separados temporariamente. 

 

__________ divorciados. 

 

__________ o meu pai já morreu. 

 

__________ a minha mãe já morreu. 

 

__________ os meus pais já morreram. 

 

 

2. O meu estado civil é 

 

__________ solteiro. 

 

__________ casado. 

 

__________ viúvo. 

 

__________ divorciado. 

 

__________ separado. 

 

__________ casado, maritalmente. 

 

 

3. Eu tenho__________ irmãos e__________ irmãs; 

 

Quantos dos seus irmãos são mais velhos do que você? __________; 

 

Quantos dos seus irmãos são mais novos do que você? ___________; 

 

4. Eu tenho__________ filhos; 

 

5. Se presentemente estás a viver fora de casa, a tua família sabe que estás aqui? _______ 

 

6. Você esta vivendo atualmente em um  centro do Desafio Jovem ou em algum tipo de 

ministério semelhante, a sua família quer que você fique aqui e receba ajuda? 

 

Sim__________ ;  Não__________ ; 
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A Primeira Família 

 

Imagine o que não deve ter sido. Sem problemas. Sem lutas. Sem desonestidade. Apenas 

uma comunhão contínua com Deus e uns com os outros. Era assim no Jardim do Éden 

com Adão e Eva antes de terem desobedecido a Deus. 

 

Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, fala-nos do princípio do mundo. Que funcionava bem 

e pacificamente, Deus criou Adão, o primeiro homem. O seu trabalho era governar os 

animais. 

 

Adão estava só e desejava ter alguém como ele, assim Deus fez Eva. Ele pôs Adão a 

dormir e tirou uma costela do seu lado. Desta costela Deus formou Eva. Ela foi criada para 

ajudar Adão e para ser sua companheira, sua esposa. Eles eram duas peças do mesmo 

sistema que necessitavam um do outro para que a gravura ficasse completa. 

 

Perguntas para Responder 

 

1. Gênesis 2:18-25 conta-nos a história da criação de Adão e Eva. Procure esses 

versículos na Bíblia e leia-os com atenção. 

 

Depois de ter terminado de ler esses versículos, assinale aqui; (2)_______________ 

 

2. O que disse Deus acerca de Adão estar só? Transcreva o versículo onde se encontra o 

que Deus disse. (3) 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Eva foi chamada “mulher” porque (4)_______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. O plano de Deus para o casamento é aqui claramente afirmado com a primeira família 

terrestre. Descreva o plano de Deus para um homem e para a  sua esposa. (5) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

O que aprendemos acerca desses primeiros capítulos de Gênesis? Aprendemos que Deus 

estabeleceu a família antes de qualquer outra coisa – antes de estabelecer governos, ou 

escolas, ou amizades. Portanto, Deus pensa que a família é muito importante. Aprendemos 

também que o casamento e o sexo no casamento não são pecaminosos, porque Deus os 

criou antes do pecado ter entrado no mundo. 
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Perguntas para Responder 

 

1. Indique duas idéias que você aprendeu em Gênesis capítulo 2. 

 

(6)___________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

(7)___________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Depois de ler Gênesis 2, o que você agora acerca do plano de Deus para a primeira 

família da terra? (8) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

PARE: Peça ao seu professor que assine aqui, antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição. 

 

 

 Assinatura do Professor_____________________________________ 
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Problemas Familiares: Onde é que eles começaram? 

 

Agora vivemos num mundo diferente. Há problemas, lutas e desonestidade. Como é que o 

mundo ficou dessa forma? O princípio dos nossos problemas pode-se achar no Jardim do 

Éden. Deus disse a Adão e Eva que eles podiam ir para qualquer parte no Jardim e 

servirem-se de tudo o que necessitassem, menos de uma árvore, cujo fruto não lhes era 

permitido comer. 

 

Adão e Eva não escutaram o que Deus havia lhes dito e comeram do fruto dessa árvore. A 

sua desobediência foi o primeiro pecado no mundo. Foi por essa razão que Deus teve de 

mandar Adão e Eva para fora do Seu jardim. Todas as pessoas desde Adão e Eva têm feito 

o mesmo. Todos temos pecado por desobedecermos às leis de Deus. O nosso pecado é o 

motivo pelo qual, Deus enviou Seu Filho Jesus à terra para viver como um homem e para 

morrer na cruz, onde sofreu o castigo pelos os nossos pecados. 

 

Atividades para Completar 

 

1. Leia com atenção o capítulo 3 de Gênesis. Depois de ter lido esse capítulo, assinale 

aqui; (9) ______________ 

 

2. Modifique o título ja exixtente para Gênesis, capítulo 3. (10) 

_______________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. O que há de tão importante nesse capítulo que realmente prendeu a sua atenção? Ou 

qual foi a coisa nova ou coisas novas que você aprendeu ao ler esse capítulo? (11) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

O pecado mostra a sua própria indignidade de muitas maneiras no nosso mundo. Leva as 

pessoas a preocuparem-se mais consigo mesmas, do que com qualquer outra pessoa. Isto 

pode ser visto claramente nos relacionamentos familiares. A família tem sofrido 

grandemente com os efeitos do pecado. Pais que não tiram tempo para amar os seus filhos, 

fazem com que as crianças cresçam odiando a si próprias e aos próprios pais. Maridos que 

fazem apenas aquilo que querem, esquecendo-se que as esposas também têm 

necessidades. Filhos que se revoltam contra os pais, achando que os pais têm sido 

demasiado rígidos e exigentes. Mulheres que sobrecarregam os maridos até à morte, 

insistindo em ter mais e mais dinheiro. 
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Perguntas para Responder 

 

1. Qual foi o primeiro pecado no mundo? (12) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Indique dois resultados desse primeiro pecado. (13) 

 

1. __________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

3. Como você acha que Deus se sente em relação à condição da maioria das famílias de 

hoje em dia? (14) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Como você acreditas que o pecado tem afetado a sua família? Tire alguns minutos 

para pensar nisso, antes de responder. (15) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Agora diga a Deus como você acha que o pecado tem afetado a sua família. Peça-Lhe 

para Ele te ajudar a compreender e a pensar corretamente acerca da sua família. 

Lembre-se que Deus tem prometido dar sabedoria àqueles que a pedem. Pode ler 

acerca disso em Tiago 1:5. (16) 

 

PARE: Peça ao seu professor que assine aqui, antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição. 

 

 Assinatura do Professor___________________________________ 
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Pode ser diferente. Deus não quer que as nossas famílias sejam divididas e quebradas. Em 

vez disso, Ele quer que as nossas famílias trabalhem para a união e abertura que Adão e 

Eva tiveram no Jardim do Éden, antes de pecarem. Mas como isso pode  acontecer?  

 

Deus, trabalhando em você e através de você, poderá fazer com que isso aconteça. 

Primeiro, você deve ter a certeza de que é um cristão e que Cristo é o líder da sua vida. 

Depois, necessita da ajuda de Deus para compreender o que Ele disse na Bíblia acerca de 

como as famílias podem viver juntas e em paz. Na Bíblia, Deus explica as 

responsabilidades que maridos, esposas e filhos têm uns para com os outros. 

 

Se fizer o que Deus diz, então está no caminho certo para ter uma família maravilhosa. A 

próxima parte da lição analisa quais são essas responsabilidades. Mesmo se não é casado 

ou não tem filhos, estude com atenção essas passagens bíblicas. 

 

Relacionamentos Conjugais 

 

Hoje em dia, na América, a maioria das pessoas pensão que o amor deve ser a razão 

principal para o casamento. A sua idéia de amor é mais um Dia dos Namorados, do que 

aquilo que a maioria das pessoas enfrenta diariamente em casa. O amor é retratado como 

algo em que “se cai”. É um sentimento impetuoso, uma força poderosa que o controla. 

Digo ficar com a cabeça nas nuvens. 

 

É isso realmente o amor? É esse tipo de amor que pode fazer com que o casamento de 

certo? 

 

A idéia de Deus sobre o amor é muito diferente. Ele vê o amor como algo mais do que um 

sentimento. Envolve ação da sua parte, que você tenha preocupação com a outra pessoa, 

do que consigo próprio. Em I Coríntios 13:4-8,  Deus descreve o tipo de amor que 

devemos expressar para que o casamento de certo. 

 

Porque o cristão deve se casar com aquela pessoa especial? Estar apaixonado é razão 

suficiente? Provavelmente não. Uma pessoa disse: “Eu podia apaixonar-me por quase 

todos, mas permanecer apaixonado para o resto da minha vida é uma coisa totalmente 

diferente.” Como você  pode saber que irá amar uma determinada pessoa para o resto de 

sua vida, se você sabe tão pouco a respeito do que se é necessário para se ter um 

relacionamento por toda a vida? 

 

Mateus 6:33 diz claramente que é mais importante colocar Deus em primeiro lugar na sua 

vida, do que casar. A base para um bom casamento é a vontade de Deus. Se você submeter 

os seus desejos a Deus, Ele conduzira você de forma correta na escolha de uma pessoa um  

companheiro para  viver a vida ao seu lado. O que será uma grande benção para a sua 

vida. 

 

Se você já é casado, então não perca tempo em tentar descobrir se a sua companheira é 

aquela com quem Deus quer que você esteja casado ou não.É a vontade de Deus que você 

ásse o resto da sua vida com ela. Se você é solteiro, espere em Deus que ele te conduzira a 
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ter um relacionamento onde Ele te dara a pessoa certa para que você seja verdadeiramente 

feliz e desfrute de um verdadeiro amor, sendo Cristo a centro dessa relação. E uma vez 

que nos casamos, necessitamos de dirigir a nossa atenção para o que podemos fazer para 

nos darmos bem com essa pessoa, para o resto das nossas vidas. Deus tem algumas idéias 

práticas sobre como começar e ter um casamento com êxito. 

 

Responsabilidades Que os Maridos e as Esposas Têm Uns Para Com os Outros 

 

Muitos versículos da Bíblia foram escritos para todos os cristãos, mas também têm um 

significado especial no relacionamento conjugal. Se o seu casamento vai ter êxito segundo 

o ponto de vista de Deus, você necessita e deve  aplicar no seu casamento os ensinos 

práticos dados em Colossenses 3:12-14. 

 

Colossenses 3:12-14 Bíblia Shedd (Revista e Atualizada no Brasil) 

 

“(12)Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos 

de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de 

longanimidade;(13)Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, 

caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos 

perdoou, assim também perdoai vós;(14)acima de tudo isto, porém, esteja o 

amor, que é o vínculo da perfeição.” 

 

Questões para Responder 

 

1. Explique como Deus definiria o amor. (17) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Faça uma lista das coisas que Colossenses 3:12-14 disse a vicê o que se deve fazer. 

Você deve ser capaz de encontrar, pelo menos,   8 características. (18) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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3. Quais dessas características são pontos fortes na sua vida? Indique as suas duas 

melhores áreas. Se você é casado, baseia as suas respostas no seu relacionamento com 

o seu cônjuge. 

 

(19) _________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Quais dessas características são os seus pontos fracos? Indqueca dois. Se você for 

casado, baseia as suas respostas no seu relacionamento com o seu cônjuge. (20) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Pelo fato dos maridos e mulheres cristãos ter a ajuda de Deus, podem experimentar o amor 

de uma forma muito mais profunda do que os não cristãos. Uma das formas em que os 

maridos e mulheres expressam o seu amor um para com o outro é através do sexo. Deus 

planejou  o sexo para que fosse a evidência física, para o marido e para a  mulher, da união  

que existe entre eles. O sexo no relacionamento conjugal é bom e belo. Num sentido coroa 

a união que o marido e a esposa compartilham nos outros aspectos do seu relacionamento. 

 

 

 

Deus ordenou na Bíblia que a relação sexual se processe no casamento. Hebreus 13:4  

(RAB) diz:  

 

“Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula; 

porque Deus julgará os impuros e adulteros.” 

 

Este versículo indica que Deus odeia o abuso do Seu Dom. Adultério é ter relações 

sexuais fora do relacionamento conjugal. Tanto o sexo antes do casamento, como o sexo 

fora do casamento são condenados por Deus.  

 

Esses mandamentos em relação ao sexo parecem injustos da parte de Deus? Eles nos 

fazem pensar que Ele é um ser maudoso, que está  tentando tirar todo o gozo de sua vida? 

Essa seria uma impressão incorreta acerca de Deus. Ele deu esse mandamento em relação 

ao sexo, para o nosso bem e também para a Sua glória. Deus sabia que o sexo traria prazer 

e satisfação prolongados, apenas num relacionamento para toda a vida, íntimo e submisso 

com alguém do sexo oposto. Tais relacionamentos são só possiveis no casamento. 

 

 

 

Deus leva muito a sério a entrega no casamento. A Bíblia diz que o casamento deve durar 

até que ambos, marido e a mulher, estejam vivos. 

 

Questões para Responder 
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1. Hebreus 13:4 ensina-nos que, no plano de Deus, a relação sexual deve apenas ocorrer  

 

no (21) ______________________________________________________________ 

 

2. Porque você acha que Deus planjou isso dessa forma ? (22) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Como você se sente em relação ao mandamento de Deus onde diz que a relação sexual 

deve ser dentro do casamento? Assinale a opção com a qual você se identifica mais. 

(23) 

 

______ 

 

 

______ 

 

 

______ 

 

 

______ 

Eu acho que o mandamento de Deus está certo, mas que não me causaria mal 

algum fazer sexo ocasionalmente com uma amiga, se realmente  amamos um 

ao outro. 

 

Eu acho que o mandamento de Deus está certo e deve sempre ser seguido, 

para o meu bem e glória de Deus. 

 

Eu acho que o mandamento de Deus pode estar certo, mas isso é muito difícil 

de seguir. 

 

Eu acho que Deus não tem nenhum direito de interferir na minha vida e que o 

seu mandamento apenas iria estragar o meu gozo (divertimento). 

 

4. Explique  brevemente porque você escolheu essa resposta. (24) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

PARE: Peça ao seu professor que assine aqui, antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição. 

 

 

 Assinatura do Professor_____________________________________ 
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As Responsabilidades do Marido Para Com a Sua Esposa 

 

Em Efésios no capítulo 5, são dados mandamentos aos maridos em relação à maneira de 

como devem tratar as suas esposas. O versículo 25 diz: “Maridos, amai vossa mulher, 

como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.” (RAB) 

 

Aqui o marido tem um grande trabalho – amar a sua esposa da mesma maneira como 

Cristo nos ama. Um marido deve amar tanto a sua mulher, que está disposto a dar a sua 

vida por ela. Para fazer isto, ele deve amá-la o suficiente, de maneira a pôr a segurança e o 

bem-estar dela antes de si mesmo. Aqui não há espaço para o egoísmo ou amor próprio. 

 

Questões para Responder 

 

1. Leia Efésios 5:25-33. 

A. Volte aqui quando acabar de ler esses versículos. (25) _____ 

B. Atribua um título a esse capítulo. (26) 

 

__________________________________________________________________ 

 

2. Um marido deve amar a sua esposa? Porque? (27) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Leia o estudo desse caso. 

A Carla e o Pedro vivem na cidade de São Paulo. O Pedro fumava maconha e 

ocasionalmente cheirava cocaína. Quando eles se casaram, ele prometeu à Carla que 

não faria nada além do que já fazia antes. Mas com o passar dos anos, ele quebrou a 

promessa. Agora ele começou a usar heroína e a cheirar cocaína mais do que antes. A 

mulher tem implorado para que ele pare, para o bem dele e dela. Ela sugere que ele 

entre num centro do Desafio Jovem, pois acha que isso o ajudaria no seu problema. 

 

O que você acha que o Pedro deveria fazer se ele amasse a sua esposa como Efésios 5 

diz que ele deve amar? Assinale com um X a resposta que você achar de melhor 

escolha. (28) 
 

_____ a. 

 

 

_____ b. 

 

 

_____ c. 

Dizer a ela que ele pode fazer o quiser da sua vida, e que ela não tem 

direito algum de dizer a ele o que ele deve fazer.  

 

Aliviar o uso da heroína e da cocaína , mas ainda continuar a usar outras 

drogas. 

 

Deixar de usar todas as drogas. 
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      Explique abreviadamente porque escolheu essa resposta. (29) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Responsabilidades da Mulher Para Com o Marido 

 

A Bíblia dá instruções especiais para cada cônjuge. Efésios capítulo 5 é um dos capítulos 

onde as encontramos. É dito às mulheres:  

 

“porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, 

sendo este mesmo o salvador do corpo.” Efésios 5:23 (RAB)  

 

Leia o restante do capítulo 5 de Efésios e anote quais as instruções dadas às mulheres. 

 

Questões para Responder 

 

1. Uma mulher deve obedecer ao seu marido? Porque? (30) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. A submissão da esposa ao seu marido é comparada à sua submissão a quem? 

 

(31)__________________________________________________________________ 

 

3. Cristo força as pessoas a submeterem-se a Ele? (32)____________________________ 

Levando em conta a sua resposta, como é que o marido faz com que a esposa se 

submeta a ele?(33)  

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Em Efésios 5 diz-se que o relacionamento conjugal é o retrato de que outro 

relacionamento importante?(34)  

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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5.   Leia o estudo desse caso. 

 

O Paulo e a Patrícia estão casados há seis meses. A sua situação é uma situação típica 

de recém-casados sem muito dinheiro. Embora trabalhem os dois, há sempre pouco 

dinheiro extra, depois das contas serem pagas. A Patrícia gosta de roupas e prefere 

gastar qualquer dinheiro extra no seu vestuário. O Paulo não se importa quando ela 

compra ocasionalmente roupas novas. 

 

No fim de um mês em particular, a Patrícia quer gastar todo o dinheiro extra num par 

de jeans que ela já anda a ver há duas semanas. O Paulo preferia antes gastar o 

dinheiro num livro de mecânica, uma vez que é esse o seu último passatempo. Ele 

acha que deve de aprender a concertar o seu carro.  

 

A. O que você acha que a Patrícia ira fazer? (35) 

 

_____ 1. 

 

_____ 2. 

 

 

_____ 3. 

Insiste em ter o dinheiro para poder comprar o jeans 

 

Gastara o dinheiro no jeans e prometera ao Paulo, que ele pode usar o 

dinheiro extra do mês seguinte para comprar o seu livro. 

 

Ira deixa o Paulo ficar com o dinheiro para poder comprar o livro de 

mecânica. 

 

B. Diga porque você escolheu essa resposta? (36) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

C. Como Patrícia poderia expressar uma verdadeira submissão nessa situação? (37) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Submissão: Os Dois Lados da Moeda 

 

Vemos claramente que Efésios capítulo 5 ordena às mulheres que se submetam aos seus 

maridos. Também ordena aos maridos que amem as suas mulheres. Contudo, a Bíblia 

também ordena a todos os verdadeiros seguidores de Jesus a amarem e se submeterem uns 

aos outros. No mesmo capítulo cinco de Efésios diz: 

 

“sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo.” Efésios 5:21 (RAB)  

 

Jesus deu a todos os Seus seguidores um novo mandamento acerca do amor. João 13:34-

35 (RAB) 
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“(34)Novo mandamento vos dou; que vos ameis uns aos outros; assim como eu 

vos amei, que também vos ameis uns aos outros.(35)Nisto conhecerão todos que 

sois meus discípulos: se tiverdes amor uns aos outros.” 

 

Amor e submissão são dois lados de uma mesma moeda. Jesus deu um exemplo claro 

tanto para o marido como para a mulher seguirem. Ele nos amou primeiro – mesmo antes 

de virmos a ele e aceitarmos a Sua salvação. É o Seu amor por nós que faz com que seja 

fácil submetermo-nos à Sua liderança. 

 

O mesmo deve ser real para o marido. Se ele quer que a esposa se submeta à sua liderança, 

então ele deve clara e consistentemente  amar a sua mulher. À medida que ela experimenta 

esse amor, achará muito mais fácil submeter-se à sua liderança na sua vida. O marido 

também que aprender o que significa submeter-se  à sua mulher como ordenado em 

Efésios 5:21. 

 

Pense acerca desse conceito bíblico sobre o amor e submissão. Depois escreva a sua 

reação em vista desse assunto. (38) 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

PARE: Peça ao seu professor que assine aqui, antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição. 

 

 Assinatura do Professor_____________________________________ 



 Lição 109 – O Plano de Deus para a Família 

17 

Responsabilidades de Um Pai Para Com o Seus Filhos(a).  

 

Pense por um minuto no milagre do nascimento de um bébé. Alguma vez você já 

observou um bébé dar o seu primeiro fôlego de vida? Já experimentou alguma vez ver um 

bébé a dar o seu primeiro passo ou balbuciar a sua primeira palavra? Isso são momentos 

preciosos dados aos pais. Mas com eles, Deus dá a grande responsabilidade do cuidado e 

crescimento totais dessa criança. 

 

Deus espera que os pais providenciem mais do que o cuidado físico. Ele espera que eles 

amem os seus filhos e os ensinem acerca Dele o príóprio Deus. Os pais têm uma grande 

influência sobre os valores e a moral que a criança desenvolve. As qualidades de caráter 

que uma criança expressa são muitas vezes um reflexo dos seus pais. Preparar a criança 

para a vida é um desafio tremendo, mas Deus prometeu ajudar a cada um dos pais. 

 

Parte de amar os filhos envolve discipliná-los. O livro de Provérbios no Velho Testamento 

dá alguns conselhos claros aos pais sobre a educação de uma criança. 

 

“O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o 

disciplina.” Provérbios 13:24 (RAB) 

 

“(13)Não retires da criança a disciplina, pois, se a fustigares com a vara,não 

morrerá(14)Tu a fustigaás com a vara e livrarás a sua alma do inferno.” 
Provérbios 23:13-14 (RAB) 

 

“Castiga o teu filho, enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-

lo.” Provérbios 19:18 (RAB) 

 

Ainda que Deus ordene aos pais que disciplinem os seus filhos, ele também diz que devem 

ser sábios e bondosos enquanto o fazem. Muitos pais riem ou ignoram um comportamento 

desobediente quando a criança ainda é pequena. Quando essa criança cresce como um 

adolescente rebelde, os pais entendem que necessita de disciplina. Por vezes, os pais 

tornam-se tão rígidos ou imoderados nessa fase, que a criança se rebela ainda mais.  

 

Colossenses 3:21 (RAB) diz:  

 

“Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados.”  

 

A disciplina deve funcionar para o benefício da criança, para que por ela a criança aprenda 

a fazer o que está certo. As crianças necessitam de disciplina constante e de amor. Isso 

deve começar quando a criança ainda é nova. Os pais também devem dar bastante 

encorajamento e louvor quando as crianças se portam bem.  
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Questões para Responder 

 

1. Você concorda ou discorda com os conselhos dados nos três versículos de Provérbios, 

citados na página 18 dessa lição? Expliq ue resumidamente a sua resposta. (39) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Descreva, abreviadamente, a maneira como os seus pais disciplinaram a você quando 

criança. E que consequências teve esse tipo de disciplina  em sua vida? (40) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Pense por um minuto na maneira como pensas disciplinar os seus filhos. Você farás da 

mesma maneira ou usará de um outro método, diferente daquele que os seus pais 

usaram com você? Explique o porque dessa resposta. (41) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Pense por uns minutos sobre a maneira como os seus pais o encorajavam quando você 

era uma criança.  

A. Eles faziam isso muitas vezes ou faziam com pouca frequência? (42) 

 

Pai________________________________________________________________ 

 

Mãe______________________________________________________________ 

 

B. Enquanto você crescia que impacto teve em sua vida o encorajamento de seus pais, 

(ou a falta desse encorajamento)? (43) 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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5. Estudo de um Caso 

 

Francisco, um aluno da escola primária, tem roubado o lápis de cor das outras crianças 

da classe. Os seus pais ficaram aborrecidos quando souberam. Eles queriam que o 

Francisco compreendesse que roubar é algo mau aos olhos de Deus e que o seu 

comportamento devia mudar. Veja abaixo qual a resposta que você acha que melhor 

descreve a maneira como eles podem disciplinar o seu filho. (44) 

 

_____ a. 

 

_____ b. 

 

_____ c.  

 

_____ d. 

 

 

 

 

_____ e.  

Bater-lhe, até ele dizer que não fará mais isso. 

 

Ignorar a situação e deixar o Francisco ficar com os lápis. 

 

Dizer a ele para não roubar mais e depois jogar o lápis fora. 

 

Explicar ao Francisco acerca da Bíblia, onde Deus nos diz para não tirarmos 

as coisas que não nos pertencem. Depois fazê-lo devolver os lápis para as 

crianças de quem ele roubou. Também prometer bater nele se ele voltar a 

repetir esse mesmo ato, o de roubar. 

 

Se não concorda com nenhuma dessas quatro opções, escreva o que você 

acha que os pais deveriam fazer: 

  ____________________________________________________________ 

 

  ____________________________________________________________ 

 

  ____________________________________________________________ 

 

5. Continuação do Estudo de Um Caso 

 

Explique resumidamente porque você escolheu essa resposta (a - e). (45) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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Responsabilidades dos Filhos Para Com os Pais 

 

Houve alguma época da sua vida em que você pensou que os seus pais sabiam tudo? 

Quase todas as crianças, muito cedo na vida, passam por essa fase. Você consegue se 

lembrar da época em que você acreditava que seus pais não sabiam de nada? A maioria 

dos adolescentes durante um certo tempo pensam isso e alguns pensam por um período 

mais longo.  

 

Assinale a afirmação com a qual você está mais de acordo. (46) 

 

_____ a. 

 

 

_____ b.  

 

 

_____ c. 

 

 

_____ d. 

 

_____ e. 

 

_____ f. 

Os meus pais sabem (quase) tudo – fizeram um trabalho excelente na minha 

educação. 

 

Os meus pais estragaram tudo – não sabem nada acerca de como se educa uma 

criança. 

 

Os meus pais cometeram alguns erros, mas ainda assim fizeram o que 

pensavam ser o melhor para mim. 

 

Eu amo os meus pais apesar do que eles fizeram. 

 

Os meus pais nunca se preocuparam muito comigo. 

 

Nenhuma das opções acima. Explique abreviadamente o que os seus pais 

fizeram. 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Há muito tempo Deus deu as Suas leis ao povo Hebreu (judeu). Nós temos um registro 

disso no Velho Testamento, na Bíblia. Provavelmente, as leis mais conhecidas são os Dez 

Mandamentos. Um deles diz que os filhos devem honrar os seus pais. 

 

 

Olhe para esse mandamento em Deuteronómio 5:16. Transcreva o que ele diz. (47) 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 Lição 109 – O Plano de Deus para a Família 

21 

Na carta à igreja de Éfeso, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo repete este mandamento 

de Deus. 

 

 Efésios 6:1-3 (RAB) 

 

“(1)Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo;(2)Honra a teu 

pai e tua mãe(que é o primeiro mandamento com promessa);(3)para que vá 

bem, e sejas de longa vida sobre a terra.” 

 

Está bastante claro. Deus deu aos filhos duas grandes responsabilidades: eles devem 

honrar (respeitar) e obedecer aos seus pais. Deus diz que os abençoará se assim o fizerem. 

Note que Deus não diz para obedecerem aos pais apenas se eles forem cristãos. Deus ainda 

quer que obedeças aos seus pais, quer eles sejam cristãos ou não. Apenas se aquilo que 

eles te disserem for contra o que Deus diz, então é altura para considerar  seriamente em 

não lhes obedecer. Na maioria das famílias, isso acontece muito raramente.  

 

Por quanto tempo deve uma criança obedecer aos seus pais? A Bíblia não estipula um 

tempo determinado para se deixar de obedecer aos pais. Contudo, à medida que as 

crianças crescem e chegam a fase adulta, devem aprender a tomar as suas próprias 

decisões. À medida que vão crescendo, as responsabilidades dos pais mudam. O respeito 

pelos seus pais, contudo, deve continuar a ser mostrado, mesmo depois dos dias da 

infância terem passado e terem se tornado adultos. 

 

Questões para Responder 

 

1. Efésios 6:1-2 (RAB) diz: “,(48)____________, (49)_____________________  a 

vossos pais no Senhor, pois isto é justo;”Honra a teu pai e tua mãe(que é o primeiro 

(50) _______________ com (51) ______________ ) 

 

2. Qual é a promessa dada por Deus em Efésios 6:3? (52) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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3.  O que uma criança deve fazer para receber essa promessa? (53) 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

4. Estudo de Um Caso 

 

O Afonso é um novo cristão. Ele está empolgado com o seu relacionamento com 

Jesus. Uma vez que ele vive em casa, os seus pais sabem tudo acerca da sua nova 

fé. Eles, contudo, ainda não se tornaram cristãos. 

 

Antes de se tornar um cristão, o Afonso tinha roubado uma bicicleta de um vizinho 

que vivia na casa ao lado ada sua. Depois vendeu a bicicleta ao seu amigo Zé. O 

vizinho do Afonso encontrou-se recentemente com o Zé e descobriu como ele tinha 

arranjado a bicicleta. O vizinho veio à casa do Afonso, querendo saber se ele lhe 

tinha roubado a bicicleta. Como o Afonso não estava em casa, então o vizinho 

contou à mãe o incidente.  

 

Quando o Afonso veio para casa a sua mãe disse-lhe o que o vizinho tinha lhe 

falado. Ela também lhe disse que ele devia mentir quanto ao roubo da bicicleta 

para proteger a reputação da família. O Afonso acha que seria pecado mentir. Ele 

quer admitir o que fez. 

 

Estudo de Um Caso (Continuação) 

 

A. O que você acha que Deus quer que o Afonso faça? (54) 

 

_______________________________________________________________ 

 

B. Pode ele desobedecer aos seus pais e ainda mostrar-lhes respeito? Explique a 

sua resposta. (55) 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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5. Verifique qual a resposta que melhor descreve como você se sente agora. Depois 

conclai a frase com a sua resposta. (56) 

 

A. _____ É fácil respeitar os meus pais. Porque? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

B. _____É difícil para mim respeitar os meus pais. Porque? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Não Vamos nos Esquecer dos Irmãos e Irmãs 

 

É fácil esquecer as nossas responsabilidades para com os nossos irmãos e irmãs quando já 

não estamos mais convivendo com eles. A sua vida pode ser muito diferente da deles. 

Pode parecer que as suas vidas estão separadas. E podem mesmo estar. Que tal encurtar 

algumas dessas distâncias? A Bíblia mostra que os relacionamentos de irmãos e irmãs 

devem ser chegados, porque diz que as pessoas que são cristãs são irmãos e irmãs na fé. 

Aqueles que conhecem Cristo como seu salvador são chegados uns aos outros por causa 

do seu relacionamento com Ele. 

 

Uma vez que as famílias devem ser chegadas, você tem a responsabilidade de amar e 

cuidar dos seus irmãos e irmãs. Isso pode significar coisas diferentes, em famílias 

diferentes. Talvez os seus irmãos e irmãs precisem de dinheiro. Se você sente que o 

Senhor está  dirigindo você para ajuda-los, então faça o seu melhor. Talvez eles precisem 

de alguém que os escute. Então você deve ser um ouvinte pronto a escutar. 

 

Parte de amar irmãos e irmãs é aceitá-los tal como eles são. Isso pode ser difícil de se 

fazer, especialmente se eles não são cristãos e se fizerem coisas que vão contra as suas 

crenças. Ainda assim, deves aceitá-los. Isso pode ser o primeiro passo para os levar a 

Cristo. 

 

Parte de amar irmãos e irmãs é encorajá-los .Como fazer isso? Animando-os. Diga-lhes 

que eles estão  fazendo um bom trabalho em determinadas situações. Deixa-os saber que 
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você se preocupa com eles. Ajude-os a ver que Deus os ama e que está a trabalhar nas suas 

vidas.  

 

Se os seus irmãos e irmãs são mais novos do que você  ou se não são cristãos, você pode 

ser o pai espiritual deles. Deus espera que você fale de Cristo para eles, que os ajudes a 

compreender a Bíblia, e que seja um exemplo para eles, de um cristão que está a vivendo 

no caminho que Deus quer que eles vivam. 

 

Perguntas para Responder 

 

1. As minhas responsabilidades para com os meus irmãos e irmãs são: (57) 

 

a. __________________________________________________________________ 

 

b. __________________________________________________________________ 

 

c. __________________________________________________________________ 

 

d. __________________________________________________________________ 

 

2. Assinale no espaço em branco a afirmação que te parece ser a mais certa nesse 

momento : (58) 

 

 Maioria do 

tempo 

Às vezes Nunca 

 

1. Eu sou um pai espiritual para  

Os meus irmãos e irmãs. 

 

2. Eu amo os meus irmãos e irmãs. 

 

3. Eu mostro aos meus irmãos e irmãs que os 

amo, preocupando-me com eles. 

 

4. Eu aceito os meus irmãos e irmãs tal como 

eles são. 

 

5. Eu encorajo os meus irmãos e irmãs. 

__________ 

 

 

__________ 

 

__________ 

 

 

__________ 

 

 

__________ 

________ 

 

 

________ 

 

________ 

 

 

________ 

 

 

________ 

________ 

 

 

________ 

 

________ 

 

 

________ 

 

 

________ 

 

 

3. O que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento com os seus irmãos e irmãs 

Como pode tornr esse relacionamento, da forma que agrade a Deus? 

Escreva três formas para fazer isso. (59) 

 

a. __________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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b. __________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

c. __________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

PARE: Peça ao seu professor para assinar aqui antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição. 

 

 Assinatura do Professor_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lição 109 – O Plano de Deus para a Família 

26 

Será Que Cristo Faz a Diferença na Família? 

 

Você viu nessa lição os planos de Deus para a família, e o que Ele espera de cada 

relacionamento familiar. Qual será o impacto que isto terá numa família que segue esses 

planos e mandamentos de Deus? Faça uma comparação entre a família que segue o plano 

de Deus e a família que ignora o que Deus diz sobre a família. Qual é a diferença? 

 

Faz toda a diferença do mundo! Na família que segue os planos de Deus, cada um dos 

membros da família procurará por Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Cada um deles 

crerá individualmente na morte de Cristo sobre a cruz para os seus pecados e terá lhe 

pedido para ser o Líder das suas vidas. Nessa família, Deus é o centro. Todos tentarão 

fazer o que agrada a Deus. Trabalharão para amarem uns aos outros, mais do que a si 

mesmos. Lerão a Bíblia e orarão juntos. Perdoarão as faltas uns dos outros, sabendo que 

cada um é um pecador. Esses são alguns dos alvos importantes numa família que está 

intimamente chegada no amor e serviço de Deus. 

 

 

Perguntas para Responder 

 

1. Uma família não cristã não é como a que acabamos de descrever. O que torna uma 

família descrente diferente da família cristã? Escreva as suas próprias idéias no espaço 

abaixo. (60) 

 

1. __________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________________ 

 

4. __________________________________________________________________ 

 

2. Como você descreveria a condição espiritual da sua família? (61) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Perguntas para Responder 

 

3. Gostaria de ajudar os membros da sua família a tornarem-se cristãos, se eles ainda não 

o são? O que você pode fazer para ajudar os membros da sua família a se aproximarem 

de Deus? (62) 

 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

 

Começar Agora Mesmo 

 

Nas próximas semanas, talvez você não possa fazer nada estrondoso para mudar a sua 

família. Mas as coisas grandes, muitas vezes, têm um princípio pequeno, calmo. Cada 

carvalho alto começou com uma pequena bolota. Um ribeiro gotejante é normalmente o 

princípio de um rio impetuoso e poderoso. Assim, hoje existem algumas coisas pequenas 

que você pode fazer para ajudar a sua família. Vamos observar algumas: 

 

1. Você pode escrever cartas para sua família 

 

Qual dos membros da sua família gostaria realmente de ter notícias suas? Escreva os 

seus nomes em baixo e regista a data em que enviará as suas cartas para cada um deles. 

(63) 

 

Nome Data 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Indique três coisas que você pode dizer aos membros da sua família, que os faram ficar 

felizes por terem recebido notícias suas. (64) 

 

1. __________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________________ 

 

Você pode mudar essa lista para cada membro da família. Pode querer também dizer à 

sua mãe algo diferente do que queira dizer ao seu irmão. 

 

Questões para Responder 

 

1. Você pode orar pela sua família 

 

Indique três coisas, pelas quais podes orar e que são importantes. (65) 

 

a. __________________________________________________________________ 
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b. __________________________________________________________________ 

 

c. __________________________________________________________________ 

 

2.   Você pode criar um diário relacionado a sua fampilia 

 

Você pode anotar no diário dados sobre a sua família e aquilo que Deus  tem dito a 

você através da Bíblia acerca deles. A Bíblia está cheia de conselhos sobre como ter 

uma família cristã bem sucedida. Quando estiver nas suas aulas ou em cultos numa 

igreja, procure versículos bíblicos que se relacionem com a família. Anote-os no seu 

diário. Escreva também maneiras de começar a pôr em prática aquilo que os versículos 

dizem a você para fazer. Uma das atividades desse diário pode parecer-se com a que 

apresentamos em baixo. 

 

Para começar bem o diário, escreve dois versículos (um em baixo e outro na página 

seguinte). Depois diga como eles se relacionam com a sua família. 

 

A. Versículo (66)______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 Como é que isso se relaciona com a sua família? (67) 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 

B. Versículo (68)______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Como é que isso se relaciona com a sua família? (69) 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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2. Mostra apreciação pela sua família 

 

Pense em algumas maneiras de mostrar a cada membro da sua família que os admira. 

Indique cada membro da família e escreva uma ou duas coisas que você pode fazer 

para  mostrar a les que você os admira. (70) 

 

Nome Admiração 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Tempo para Refletir 

 

Pense em tudo em que estudou nessa lição. Depois pense na sua família. Complete cada 

uma das seguintes afirmações: 

 

1. Se eu hoje pudesse dar uma coisa para a minha família, seria (71) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Se eu pudesse mudar alguma coisa sobre o que eu sinto sobre a minha família eu 

mudaria (72) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Uma coisa que tenho aprendido por ser membro de um minha família é (73) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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4. Se alguém tivesse que me perguntar se os membros da minha família são cristãos, eu 

responderia dizendo (74) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Uma das coisas mais proveitosas que aprendi ao estudar essa lição é (75) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Aqui estão as minhas perguntas que ainda não foram respondidas ao estudar essa  

Lição: (76) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

PARE: Peça ao seu professor que assine aqui depois de discutir as suas respostas desde  o 

último ponto na página 24. 

 

 Lição Completada ________________________ Assinatura do Professor 

 

 Classificação Completada ______________________Assinatura do Professor 

 

Quando estiver  preparado para fazer o auto-teste, diga ao seu professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


