LIÇÃO 9
O Lar Feliz
Nesta Lição Estudará...
Ore e trabalhe em prol da salvação da sua família.
Seja um crente modelo no seu lar.
Peça perdão pelas suas falhas pessoais.
Anime-se.
Guarde a santidade do matrimónio.
Case só com alguém crente.
Seja um pai (ou mãe) modelo.
Ensine os seus filhos a amarem Deus.
Ame a sua família.
Não há maior bênção neste mundo do que um lar autenticamente cristão. Em tal ambiente
doméstico, Cristo é a cabeça; a Sua presença enche tudo de alegria, paz e amor. O lar cristão é um
refúgio da tempestade do pecado e dos problemas do mundo lá fora. Pode transformar o seu lar num
“pedaço do céu”, se fizer como Deus lhe recomenda na Sua Palavra.
Para Fazer
1

O seu lar pode ser um “pedaço do céu” se...
a) tiver dinheiro suficiente para mobilá-lo bem.
b) convidar muitos amigos para visitá-lo.
c) seguir os ensinamentos da Palavra de Deus.

ORE E TRABALHE EM PROL DA SALVAÇÃO DA SUA FAMÍLIA
Pode orar com fé pela salvação da sua família porque sabe que é da vontade de Deus. Não
desanime, se os seus familiares não se converterem imediatamente. Continue a orar, sabendo que
Deus há de responder às suas orações.
“... Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa” (Actos 16:31).
Para Fazer
2

Se os seus familiares não se converterem logo, deve...
a) continuar a orar por eles.
b) deixar de orar por eles.
c) acreditar que Deus não vai salvá-los.

3

Ore neste instante por todos os membros da sua família. Acostume-se a orar diariamente por
eles.

SEJA UM CRENTE MODELO NO SEU LAR
É fácil ser crente na igreja, mas será que age como crente no seu lar?
Para Fazer
4

Leia Colossenses 3 e avalie a sua actuação pessoal no lar em termos do padrão dado neste
capítulo.

Expressa a sua gratidão pela contribuição do seu marido ou esposa? Pela ajuda dos filhos ou
irmãos? Pelos sacrifícios feitos em seu favor, pelos pais?
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É caridoso ou egoísta? Costuma ficar amuado ou é paciente e perdoador? Gosta de mandar com
mão de ferro ou está disposto a ouvir as opiniões dos outros membros da família? Respeita e obedece
aos seus pais, ou é voluntarioso e desobediente?
Gosta de colaborar com os outros, ajudando-os sempre que pode, ou é preguiçoso? Consegue
cooperar com os outros familiares sem críticas nem queixas? Desanima com facilidade, ou fica
animado, mesmo quando as coisas correm mal? Os seus familiares gostam de conviver consigo no
ambiente doméstico?
Para Fazer
5

Se quer realmente ter um lar feliz, confesse agora as suas falhas e peça a Deus que o ajude a
vencê-las. Se estiver disposto a fazer a sua parte, o Senhor ajudá-lo-á sempre.

PEÇA PERDÃO PELAS SUAS FALHAS PESSOAIS
Jesus ensinou-nos a pedir sempre perdão àqueles a quem temos feito mal. Se não estamos
dispostos a fazer isso, haverá sempre uma barreira entre nós e Deus, impedindo a nossa perfeita
comunhão.
“Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra
ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e, depois, vem e
apresenta a tua oferta” (Mateus 5:23-24).
Não é fácil dizer: “Peço desculpa por ter falado duramente contigo! Perdoa-me por favor!” Mas é a
melhor maneira de se livrar do ressentimento e manter o seu lar feliz. Sofre de um temperamento
difícil? O acto de confessar esta falha e pedir que os seus familiares orem por si neste sentido,
constitui um passo enorme para a vitória completa.
“Confessem as vossas faltas uns aos outros, e também orem uns pelos outros; assim serão curados...”
(Tiago 5:16*).
Para Fazer
6

O seu lar ficará mais feliz se...
a) pedir perdão por qualquer comportamento descortês em relação aos seus familiares.
b) fizer com que as pessoas lhe peçam perdão.
c) mostrar a todos os familiares que quem manda é você, exigindo deles uma atitude de
respeito e temor.

7

Decore Tiago 5:16.

ANIME-SE
Tenha sempre fé em Deus, agradecendo-lhe as respostas às suas orações, mesmo quando tudo
parece escuro ou difícil.
“... a alegria do Senhor é a vossa força” (Neemias 8:10).
Não desanime se tiver dificuldades em dominar o temperamento difícil ou algum outro defeito do
seu carácter. O esforço que faz para superar tais falhas constitui um bom testemunho do seu amor pelo
Senhor. É Ele que o ajuda a crescer espiritualmente. Acha muito lento o seu crescimento? Pense no
Senhor e não em si mesmo e surpreender-se-á ao ver a solução de muitos dos seus problemas
domésticos. Deus é o seu Pai amantíssimo e cuidará de si e das suas necessidades.
Para Fazer
8

Decore Neemias 8:10.
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GUARDE A SANTIDADE DO MATRIMÓNIO
Em muitos lugares, existem casais que vivem juntos, sem casamento. Mas quando uma pessoa se
converte a Jesus Cristo, deve consagrar a sua relação ao marido ou esposa através do casamento
legítimo. Desta forma, o crente torna mais respeitável o seu testemunho na comunidade em que vive,
garante à sua família a protecção das leis da Pátria, e honra o Senhor Jesus Cristo. Se precisar de
informações ou conselhos acerca da obtenção de documentos, etc., fale com o seu pastor, que tem
bons conhecimentos a este respeito e terá muito prazer e satisfação em ajudá-lo.
A Palavra de Deus condena severamente qualquer relação sexual fora do casamento legítimo.
Proíbe explicitamente o flirt e o viver juntos, por exemplo.
Uma das grandes bênçãos do lar cristão é a confiança que existe entre marido e mulher; cada um
sabe que o outro lhe é sempre fiel em pensamentos, palavras e acções. À medida que o marido e a
esposa crentes servem juntos Deus, o seu lar torna-se um “cantinho do céu”, livre de decepção,
suspeita, ciúme e infidelidade que caracterizam tantos lares deste mundo.
“Que o casamento seja por todos respeitado...” (Hebreus 13:4*).
“A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas honestas, perante todos os homens... Tendo o
vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores,
glorifiquem a Deus, no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem” (Romanos 12:17;
1 Pedro 2:12).
Para Fazer
9

Para manter um testemunho digno e fiel e gozar das bênçãos de Deus no seu lar, deve...
a) casar-se antes de ter relações sexuais com o seu cônjuge.
b) viver algum tempo junto antes de casar para ver se se dá bem com o cônjuge.
c) ficar solteiro.

10

Peça a bênção de Deus para o seu matrimónio, que o Seu amor possa fortalecer o seu amor
conjugal. Ore para que você e o seu cônjuge possam sempre manter-se fiéis um ao outro nas
palavras, acções e pensamentos, e que Deus os ajude a confiar sempre um no outro.

CASE SÓ COM ALGUÉM CRENTE
Se já está casado com um não-crente, o seu dever é orar por ele e tentar levá-lo a Cristo. Deve
mostrar-se um marido (ou esposa) fiel e deixar brilhar a sua luz para Deus no seu próprio lar. Mas se
ainda é solteiro e está a considerar o matrimónio, case só com alguém crente. É a única maneira de
conseguir verdadeira unidade e paz na sua vida doméstica.
Se for casar com uma pessoa de outra religião, haverá sempre problemas e complicações. Como
chegar a um acordo sobre o treinamento religioso dos filhos? Como educá-los a servir ao Senhor?
Aceitou Jesus como Mestre da sua vida. Se casar com alguém que não deseja servir Cristo
caminharão em direcções opostas. Haverá sempre tensão entre dois desejos: agradar a Jesus Cristo em
todas as coisas e agradar ao seu cônjuge.
Como crente, quer agradar a Deus. Deseja ser útil no Seu serviço, frequentar a igreja fazer parte do
seu trabalho e desfrutar da sua comunhão com os outros cristãos. Gostaria de ter um culto doméstico
em casa, para que a sua família toda louvasse e servisse Deus de forma unida.
O marido (ou esposa) não-cristão não se interessa por estas coisas. É capaz de ficar aborrecido com
os cultos na igreja. E se for com o cônjuge crente à igreja, esperará que este o acompanhe às diversões
e lugares de recreio inconvenientes para um crente. Ou resolverá seguir o seu próprio caminho,
deixando que a esposa (ou o marido) crente siga também o seu. Pior ainda, muitos crentes deixam que
um cônjuge não-crente os afaste de Cristo.
Deus deseja para si um lar feliz. Ele não quer que caia na armadilha satânica em que alguns crentes
já caíram. É por isso que adverte terminantemente os crentes para não se casarem com não-cristãos.
“Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que sociedade tem a justiça com a
injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?” (2 Coríntios 6:14).
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Para Fazer
11

Um crente casar-se com uma pessoa não-cristã é...
a) uma óptima maneira de ganhar essa pessoa para Cristo.
b) aceitável se eles realmente se amam.
c) desobediência ao mandamento de Deus.

SEJA UM PAI (OU MÃE) MODELO
Os pais têm uma grande responsabilidade perante Deus pela formação dos seus filhos. O pai, o
chefe de família, deve satisfazer as necessidades materiais e espirituais desta família. A mãe, também,
deve dar aos filhos os ternos cuidados maternais de que precisam. A participação nas actividades da
igreja não isenta os pais das suas responsabilidades familiares.
“Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que
o infiel” (1 Timóteo 5:8).
Para Fazer
12

O pai que abandonar ou desamparar a sua família para dedicar-se à pregação...
a) está a mostrar a sua grande consagração ao Senhor Jesus.
b) está errado, pois recusa aceitar a responsabilidade que Deus lhe deu de cuidar da sua
família.

ENSINE OS SEUS FILHOS A AMAREM DEUS
Se ensinar os seus filhos a amarem Deus e a obedecerem à Sua Palavra, estará a evitar grandes
problemas para eles e para si mesmo nos anos futuros. Congregue a sua família diariamente para um
período de oração e leitura bíblica em conjunto, dando oportunidade a cada filho de participar. Façam
oração pelos problemas particulares de cada membro da família, agradecendo a Deus todas as bênçãos
recebidas.
Assistam juntos à Escola Dominical e aos cultos na igreja. Anime os seus filhos a entregarem-se a
Jesus ainda em criança.
Se os membros da família adoram e servem Deus todos juntos, o seu amor sustenta e fortalece os
laços familiares. Costumamos dizer que “aqueles que oram juntos, permanecem unidos”.
“E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do
Senhor” (Efésios 6:4).
Para Fazer
15

Peça a Deus mais amor entre os membros da sua família.

16

Leia 1 Coríntios 13, pedindo a Deus que o ajude a pôr em prática este capítulo no seu próprio
lar.
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