
  
  

            Desenvolvendo uma família feliz 
                 Lição 1 – Como ter uma família abençoada?  

Texto: Salmo 128: 1-6 
 

 O salmo 128 é conhecido como o salmo da família, haja vis-
ta seu texto revela uma família feliz, bem alimentada, alegre, frutí-

fera e unida. Podemos dizer que a família exposta neste texto é 
uma família de acordo com o padrão de Deus.  

 A família sempre fez parte dos planos e propósitos de Deus. 
Ele deseja que as famílias sejam felizes, que vivam em paz e pros-

peridade Uma família que vive nos padrões de Deus é a maior ri-
queza que alguém pode ter na vida.   
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Uma Grande Família em Cristo, Comprometida a Viver para Deus, 
Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo para Cristo! 

Desenvolvendo intimidade com Deus 

Buscando as coisas do alto 

Colossenses 3: 1-16 

 

 Como o desejo de todo cristão é o de se manifestar juntamente com Cristo na 

sua glória (v. 4); então é necessário que esteja desenvolvendo a sua salvação a cada dia. 
Pois mesmo estando mortos para o pecado e ressuscitados com Cristo (v 1,3), a velha 
natureza que ainda está em nós, pode se manifestar a qualquer momento, com todos 

os seus atos maléficos. 

Despindo-se do velho homem (V 5-7) Se antes de aceitarmos a Cristo, andávamos con-

forme o curso deste mundo (Ef 2.2), obviamente não devemos continuar vivendo assim, 
se já estamos mortos para o mundo. Por esta razão, Paulo apresenta algumas caracte-

rísticas da natureza humana, que devem ser mortificadas (Cl 3.5,6).  

Despindo-se dos atos do velho homem. No primeiro tópico nos referimos à natureza  

do homem caído, que quer queira ou não, todos temos essa tendência. Mas despir-se 
da natureza não é o suficiente, pois temos que despojar de tudo (v. 8). Então vejamos 

sobre a necessidade de nos despirmos dos feitos (atos) do velho homem (v. 9).  

Vestindo-se do novo homem. Como as vestes de salvação nos traz alegria à alma (Is 
61.10); ao nos eleger para uma nova vida em Cristo, Deus nos concedeu as vestes de  

eleitos (12). Porém, para usufruirmos delas, temos que aceitar a influência de Cristo 

sobre nossas atitudes.  

Conclusão: 

  Deus não foi pego de surpresa, com a situação do homem após aceitar a Cristo. 
Porém o homem, se não atentar para as orientações contidas na Palavra de Deus, este  
sim, será pego de surpresa, pois quando menos esperar, estará cometendo os mesmos 

atos que cometia, antes de aceitar a Cristo. 

 Se o teu desejo é o de se manifestar juntamente com Cristo na sua glória, então 

desse volva a sua salvação a cada dia, observando os meios que Deus te concedeu, para 

tomar posse das coisas do alto. 
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Evento destinado à crianças de 2 a 10 anos 

cujos pais e/ou responsáveis irão participar 

do Congresso 3 em 1.  

 

 

 


