
Uma família saindo do bom para o melhor 

Lição 1 - Aprendendo com o Sofrimento da Família de Jó  
 

ABERTURA: 
A. Qual foi a história mais triste de uma família que você viu na Tv 

recentemente?  
B. Que palavras que você usa num velório para consolar as pessoas que 

sofreram a perda? 
 

PROPÓSITO: O sofrimento que é permitido por Deus na vida do cristão tem o 
objetivo de discipliná-lo e amadurecê-lo, para que a sua fé se torne mais sólida.  
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Livro de Jó 1:4-5; 13-22; 2: 7-13 
A. Como vocês definiram a família de Jó? Quais as qualidades de Jó com 

relação a sua família? 
B. Cite algumas frases-chave que descrevem o caráter e estilo de vida de Jó e 

sua família antes do sofrimento. (1:4-5) 
C. Olhando para o (v.5) qual era a maior preocupação de Jó com relação aos 

seus filhos? 
D. Qual foi a reação de Jó ao saber da perda dos bens, dos funcionários e dos 

seus filhos (1: 13-22)? 
E. Satanás feriu a Jó com tumores malignos, da planta dos pés até a cabeça. 

Qual a reação de sua esposa ao vê-lo? (2: 7-10) 
F. O que Jó 2:10 revela acerca da atitude de Jó em relação ao sofrimento?         

O que revela acerca de Deus? 
G. Qual foi a reação dos três amigos, ao contemplarem a “dor” de Jó?  (2.11,12) 

 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 
A. Se hoje, o diabo desafiasse a Deus em relação à sua vida, que qualidades 

Deus diria de você como servo dEle? Explique. 
B. Se você estivesse na situação de Jó, qual seria sua reação? Explique. 
C. Que atitudes você pretende tomar diante do que aprendeu com esta lição? 

D. Jó disse: “O Senhor o deu, o Senhor o levou” (1:21). Como é possível ser 
grato a Deus quando ele deu e levou algo ou alguém que amamos? 

E. Você pode enumerar quantas coisas o Senhor já te deu? Você se lembra de 
alguma coisa que o Senhor lhe tirou?  

 

PONTO: 
A. Mesmo sem conhecer a vontade de Deus, Jó demonstrou sua submissão ao 

Criador que tudo dá e que também pode tirar. 
B. Apesar de Deus haver permitido a Satanás que tocasse em tudo o que Jó 

possuía, com exceção de sua vida, este servo foi capaz de louvar e adorá-Lo, 
pois permaneceu constante na crença de que Deus é bom. 
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Lição 2 – A Família e a Tecnologia 
 

ABERTURA: 

A. Você suportaria ficar sem telefone celular durante uma semana? 
B. Qual é o seu herói preferido do meio de comunicação? Explique.  

 
Propósito: Mostrar como devemos utilizar os meios de comunicação sem que 
eles nos prejudiquem. 
 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  1 Co 6:12; 10:23,31 

A. O que recomenda Paulo no exame de todas as coisas? (6: 12) 
B. Qual deve ser o critério do cristão com relação a sua liberdade? (10: 23) 
C. Quais os benefícios que a tecnologia trouxe para a família?  
D. Quais são as influências negativas que a tecnologia tem causado nas 

famílias hoje? 
E. De que maneiras a tecnologia tem atrapalhado a comunicação entre os 

filhos e seus pais? 
F. Que limites você tem determinado para os seus filhos com relação ao 

uso do facebook?   
G. O que podemos fazer para não deixar que a tecnologia atrapalhe o 

relacionamento familiar?  
 
APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 

A. De que maneira você pode usar a tecnologia para honrar a Deus?  
B. Que atitudes a família cristã deve tomar quanto aos meios de 

comunicação? Controlá-los? Restringir o uso? Não utilizá-los? Explique. 
C. Como você pode usar os meios de comunicação para glória de Deus? 

 
PONTO: 

A. Que Deus nos ajude a termos critérios espirituais no uso da tecnologia.  
E que em todas as áreas da nossa vida possamos glorificar o nosso Deus. 

B. Que possamos fazer uma aliança com nossos próprios olhos para 
observarmos apenas coisas que agradam a Deus, em sinal de 
integridade, como fez o servo Jó. (Jó 31:1) 
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Lição 3 – Aprendendo a Honrar Pai e Mãe 
 

ABERTURA: 
A. Qual foi o melhor momento que você passou com seus pais? Explique. 
B. Quais sãos as melhores lembranças que você tem da sua infância 

referente a sua família?   
 
PROPÓSITO: Compreender quais atitudes corretas que deve existir entre os 
filhos e os seus pais. 
 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS Efésios 6:1-4 

A. Quais razões Paulo apresenta para “obedecer e honrar aos pais”? (v.1-3) 
B. Olhando para o contexto desses versículos em (Ef 5:18). Honra e 

obediência são evidências de uma vida controlada por quem?    
C. É possível obedecer aos pais sem honrá-los? Explique. 
D. Cite algumas maneiras práticas através das quais é possível obedecer ou 

honrar aos pais? 
E. Olhando para o v.4, de que modo os pais podem irritar seus filhos? 
F. Quais conselhos você daria para um adulto que acha que seus pais não 

são dignos de honra?  
 
APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 

A. De quem é a responsabilidade de ensinar aos filhos honrar e respeitar os 
pais?  

B. Seu exemplo está ajudando seus filhos como saber honrá-lo? Explique.  
C. Quanto tempo faz que você não dá um abraço no seu pai ou na sua mãe 

e diz: “Eu te amo”?  (Serve para os pais também em relação aos filhos) 
D. Quem está vencendo a batalha na maneira como você trata os seus pais 

— o diabo ou o Senhor? 
 
PONTO: 

A. Quando honramos nossos pais, damos um grande valor a eles. Deus diz 
que essa atitude aumentará a qualidade da nossa vida na terra. 

B. A única esperança de termos lares felizes reside em seguirmos o plano 
de Deus. Comece hoje a honrar e obedecer aos seus pais. 
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Lição 4 – Tudo se resolve com uma boa conversa? 
 
Abertura: 

A. Em que programa de tv, se encontrava a frase “cala boca Magda”?             
Por que se falava esta frase? 

B. Qual é seu “calcanhar de Aquiles” que, quando pisado, provoca sua ira? 
 

Propósito: A chave para desenvolver qualquer relacionamento satisfatório é a 
capacidade de construir comunicação clara e eficaz. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Efésios 4: 25-32 
A. Segundo os v.25-26 quais são as atitudes que bloqueiam os canais da 

comunicação na família? 
B. Qual é a razão para falarmos apenas a verdade no nosso lar? (v.25)                      

De que maneiras, esconder a verdade prejudica a comunicação na família? 
C. O que são “palavras torpes” (v.29)? De que maneiras estas palavras 

estragam o relacionamento familiar?  
D. Em sua opinião, quais as palavras que transmitem graça para a boa 

comunicação no lar? 
E. De acordo com o v. 31, quais são os destruidores da comunicação na 

família? (v.31-32)  
F. Segundo Paulo, no v.32, que atitudes precisam ser cultivadas para a boa 

comunicação na família?  
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 
A. Seja sincero! Qual das duas comunicações (a que edifica, ou a que destrói) 

tem sido usada no seu lar? Tem sido bom ou ruim? Se tem sido ruim, o que 
fazer para melhorar? 

B. Quanto do que você fala tem sido edificante para os que o ouvem?  
C. De que forma a irritação atrapalha a comunicação em sua casa?  
D. Como você vai aplicar nesta semana o que aprendeu? Qual ponto 

necessita de mais atenção? 
E. Como você avalia a comunicação no seu casamento? Explique. 

 

PONTO:  

 Ao invés de se comunicar com dureza, rancor e ira, em todos os 
relacionamentos deve haver uma comunicação de amor, que é a 
característica dos discípulos de Jesus. 

 A comunicação familiar pode, e deve ser, uma comunicação cristã.                    
Tem sido assim em sua casa? 
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Lição 5 – O Desafios dos Pais 
 

Abertura: 
A. Compartilhe uma lembrança feliz que guarda dos seus pais? 
B. Se você soubesse que seu filhinho, por não saber nadar, morreria 

afogado daqui a cinco anos, o que você faria? 
 

Propósito: Sermos encorajados pela palavra de Deus no grande desafio que Ele 
nos deu na criação dos nossos filhos. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Deuteronômio 6:4-9; Provérbios 13:24; 22:6; 
Colossenses 3:21 

A. Deuteronômio 6:4-9 – Quais as responsabilidades dos pais conforme 
este texto?  

B. Segundo o v.4, o que vem antes do amor por Deus? 
C. Olhando o v. 7, como os pais vão transmitir seu amor por Deus e sua 

palavra à próxima geração?  
D. Provérbios 13:24 e 22:6 – Qual é a ênfase principal nestas instruções de 

Salomão? 
E. Existe diferença entre castigo e disciplina? Explique. 
F. Colossenses 3:21 – Qual é a ênfase principal nestas instruções de Paulo? 
G.  Que tipo de correção deixa os filhos irados e rancorosos? 

 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 
A. Como os pais podem corrigir de forma que os filhos recebam bem a 

correção? 
B. Qual instrução da Bíblia você precisa aplicar mais? 
C. O que você pode fazer para que isso se desenvolva melhor?  (pergunta 

anterior) 
D. O que poderia ter sido uma das falhas de seus pais quanto à sua 

educação ou formação? O que você tem feito para não repetido esta 
mesma falha na criação dos seus filhos? 
 

PONTO:  

 O nosso desafio e responsabilidade em instruir os filhos vai determinar 
que tipo de  adultos eles serão e onde vão passar eternidade. 

 “Acima de tudo, devemos lembrar que O pai que ama a Deus de todo 
coração, Transmite sua fé à outra geração.” 

 

Uma família saindo do bom para o melhor 

Lição 6 – Os Conflitos na Família 
 

ABERTURA: 
A.   Qual meu “ponto fraco” para entrar num conflito? Por quê? 
B.   Você já entrou em conflito com alguém? O que você poderia ter feito para 

evitá-lo?  
  

PROPÓSITO:  Entender que os conflitos são inevitáveis entre seres humanos, 
especialmente na família, mas podemos aprender como lidar com eles.  
  
EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Tg 4:1-3; Ef 4: 26-27, 30-31 

A.  Segundo Tiago 4:1-3 quais são os geradores de conflitos no 
relacionamento? Como você lida com estas questões em sua vida?  

B.  Como a busca por reconhecimento, honrarias, glórias, dinheiro e 
superioridade têm causado conflitos no relacionamento familiar? 

C.  De acordo com Efésios 4: 26-27, de que maneira a ira produz conflitos na 
família?  

D.  A ira não resolvida gera amargura. Quais são os sintomas de um coração                      
amargurado? Em que sentido pode-se comparar a amargura a um câncer, 
no relacionamento familiar?  

E.  Olhando para Efésios 4: 30-13 quais são os conselhos para a resolução dos 
conflitos na família? 

  
APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  

A.  Quais das orientações de Deus vão ajudar você na resolução de conflitos 
na sua família? 

B.  Se a cura da amargura é o perdão. Como podemos utilizar o perdão para 
restaurar um relacionamento?  

C.  Como lidar com os conflitos na família de uma maneira que agrada a Deus? 
  

PONTO:  
A.  Vamos criar o hábito de resolver os conflitos para que todos os 

envolvidos sejam poupados da amargura.  
B.  Lembrem-se! O perdão ministra a graça de Deus em seu lar, e 

remove os obstáculos que facilmente naufragam a família.  
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Lição 7 – Colocando Minha Vida em Ordem 
 

ABERTURA: 

A. Qual atividade você faz que trás significado a sua família? 

B. Você gosta de ver as coisas em ordem ou tanto faz?  

 

PROPÓSITO:  Há duas maneiras de viver neste mundo. Vamos descobrir a 
melhor maneira de viver que dura para sempre.  Deus vai nos incentivar a 
incluir certas atividades na vida para sermos felizes. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  I Pedro 1:13 – 2:2 

A. Quais são as duas maneiras de viver de acordo com esta leitura?  
B. Como é a vida sem a convivência com Deus? (1:14, 18,24; 2:1) 
C. Por que viver a vida sem Deus é uma “maneira vazia de viver”, 1:18? 
D. Como deve ser o relacionamento entre nós e Deus? (1:14,17) 
E. Como Deus quer que a gente viva? 
F. Qual razão, que Pedro deu, motiva você a viver como Deus quer? 

 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 

A.  Quais das orientações de Deus vão lhe ajudar no dia a dia? 

B.  O que você precisa para fazer ter um bom relacionamento em família?  

C.  Como viver em família de uma maneira que agrada a Deus? 

 

PONTO: 

A.  Deus nos ama muito e quer que a gente viva para sempre. Mas para 
viver eternamente temos que aceitar a vontade de Deus para sermos 
diferentes do mundo. 
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Lição 8 – A Família que Investe na Missão de Deus 
 

ABERTURA: 
A. Quanto do meu dinheiro eu invisto nas coisas espirituais e na minha 

família? Explique. 
B. A cada 10 minutos, morrem quantas pessoas no mundo?  (6, 16, 26, 160) 

Segundo este dado, qual é o valor de se investir na propagação do 
evangelho? 
 

PROPÓSITO:  Entender que um dos segredos para ser bem sucedido em relação 
às finanças da família é investir no Reino de Deus.  

 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS Filipenses 4: 10-19 

A. Qual é o segredo do contentamento do apostolo Paulo? (v.10-13) Qual a 
diferença entre a visão do mundo e a visão de Paulo quanto a isso?  

B. Segundo o apostolo Paulo, quais foram os únicos a cooperar com a obra 
de Deus (v.15)? Qual o significado da expressão “no que se refere a dar e 
receber”? (v.15) 

C. Como a atitude dos Filipenses em dar e receber encoraja sua família a ser 
mais generosa na oferta ao Senhor? (v. 15) 

D. Como os investimentos financeiros dos Filipenses foram vistos por Deus? (v.18) 
E. O que Deus promete providenciar para aqueles que adoram a Deus com 

as suas ofertas generosas? (v.19) 
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 
A. Para Deus, as ofertas dos Filipenses eram como um aroma suave, um 

sacrifício aceitável e agradável. Como você acha que Deus vê a sua oferta? 
B. Você tem feito mais sacrifícios pessoais para acumular do que para 

contribuir? Explique. 
C. Olhando para a atitude dos Filipenses, de que maneiras eu posso ensinar 

minha família cooperado com o reino? 
D. Sua família tem a mentalidade de que são abençoados para abençoar o 

mundo? Explique. 
 

PONTO:  
A. Se quisermos sair do bom para o melhor, como família, precisamos 

aprender a investir na obra de Deus. 
B. Quando investimos no reino de Deus, Ele promete suprir todas as nossas 

necessidades.  

  


