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Lição 5 
Começando o Seu Lar 

 
     A definição encontrada no dicionário para a palavra lar é: “o lugar onde 
a família reside”. Mas o preceito de Deus para o lar ideal excede muito esse 
limite. Ele é composto de pessoas que se importam com Deus e um com o 
outro, pessoas que oram e trabalham para ter um lar de acordo com o 
modelo de Deus. 
     Quando duas pessoas começam as suas vidas juntas, como marido e 
esposa, descobrem logo que muitos ajustes devem ser feitos. Cada um é 
uma personalidade única – com os seus próprios sonhos, necessidades, e 
frustrações – e as diferenças individuais não vão embora depois da 
cerimónia do casamento. 
     Nesta lição estudaremos o tipo de lar que preenche os seus propósitos de 
existir. Consideraremos os ajustes que um casal enfrentará, e o modo de 
resolver os problemas que aparecem. 
     O casal que reconhece que “SE o Senhor não edificar a casa, em vão 
trabalham os que edificam” (Salmo 127:1) e que tem o propósito de 
estabelecer um lar que glorifique a Deus, encontrará recompensas 
imensuráveis. 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Importância do Lar 
A Necessidade de Ajustes 
Lares Cristãos e Não-Cristãos 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Discutir alguns ajustes que casais novos devem fazer, e sugerir meios de os 
ajudar nisso. 
Citar razões pelas quais os filhos precisam da estabilidade de um lar de 
acordo com os preceitos de Deus. 
Descrever o contraste entre o lar cristão e o não-cristão. 
 
A IMPORTÂNCIA DO LAR 
A Definição do Lar 
     Uma casa vazia não é um lar – lar é onde uma família mora. Quando 
Deus pela primeira vez estabeleceu um modelo de vida familiar, Ele deu a 
Adão e Eva um lugar para ser o seu lar; um lindo jardim que Adão deveria 
cultivar e tomar conta. Deus ainda deseja que toda a família tenha um lar no 
qual todos os membros possam viver juntos como uma unidade – como um 
só. Certo escritor disse: 
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     “Um lar pode ser comparado a um pequeno governo. O pai é o 
presidente e a mãe é a vice-presidente, e eles ajudam-se mutuamente a 
dirigir o lar. Eles fazem boas leis para que os filhos tenham um lugar de paz 
para viverem. As suas leis ensinarão as crianças a serem ordeiras e 
obedientes. Se as crianças aprenderem a obedecer aos seus pais, em sua 
casa, mais tarde elas obedecerão aos seus professores, aos seus pastores e 
ao seu país.” 
      Um lar não precisa de ser rico ou luxuoso para ser o lugar feliz e de paz 
onde os membros da família amem a Deus e se sintam bem vivendo juntos. 
O relacionamento entre eles é o que mais importa. E para construir ou 
desenvolver o tipo certo de relacionamento, eles devem gastar tempo 
juntos. O lar é mais do que somente um lugar para comer e dormir. Por esse 
relacionamento ser tão importante num lar, nós, frequentemente, usamos a 
palavra “lar” em referência à “família”. 
 

Para Fazer 
 

1. Circule a letra em frente das palavras que melhor expressam um lar feliz: 
a) Boas relações familiares.  
b) De paz.    
c) De mobília cara.   
d) Que ame a Deus. 
e) Um lugar para comer e dormir. 
f) Para fazer as coisas juntos. 
 
2. Quando o lar é um lugar onde as crianças aprendem a obedecer, como é 
que isto as vai ajudar mais tarde? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
Importância Para o Marido e a Mulher 
     Uma das provisões para a felicidade da humanidade, feita por Deus, foi 
o lar. O marido e a mulher deveriam compartilhar as suas alegrias e 
tristezas, trabalhos e divertimentos, problemas e sucessos. O lar é uma 
escola para os pais assim como para os filhos, onde todos também podem 
aprender a paciência, entendimento e consideração pelos outros. O lar é um 
refúgio para as tensões e problemas que o homem enfrenta diariamente no 
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seu trabalho. O amor, a paz e a presença de Deus são um alívio das 
responsabilidades do casal, fora do lar. 
     Uma das principais funções do lar é o nascimento e o desenvolvimento 
dos filhos. As responsabilidades da paternidade compartilhadas aproximam 
mais o marido da mulher quando eles buscam a direcção de Deus 
diariamente para a sua vida. Os filhos, numa casa, trazem grande alegria e 
realização. “Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o 
seu galardão” (Salmo 127:3). 
     Isto não significa que Deus retém as bênçãos dos casais que não tenham 
filhos. A Bíblia não dá o direito a um marido de abandonar a sua esposa, 
mandá-la embora ou casar-se com outra porque ela não tem filhos. Nem dá 
esse direito à mulher, se a culpa de não ter filhos está no homem. 
Problemas físicos, originados no marido ou na mulher, não cancelam o 
contrato do casamento. 
     A Bíblia dá muitos exemplos de casais sem filhos, e de como Deus 
respondeu às suas orações. O sacerdote Zacarias estava no templo quando 
um anjo do Senhor apareceu para lhe dizer que a sua oração tinha sido 
ouvida, e que Isabel teria um filho (Lucas 1:13). Muitos casais sem filhos 
adoptam crianças, e Deus abençoa-os por terem providenciado um lar para 
essas crianças. Um amor profundo e duradouro pode desenvolver-se entre 
os filhos e os seus pais adoptivos, e ambos podem trazer grande alegria uns 
aos outros. “Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita as alturas?... 
que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de 
filhos?” (Salmo 113:5, 9). Também Ana orou por um filho, e Deus deu-lhe 
Samuel que se tornou um grande líder em Israel (1 Samuel 1:11-13). 
 

Para Fazer 
 

3. O seu lar tem sido um refúgio de paz para as tensões do mundo exterior? 
Se não, o que pode fazer para torná-lo num lugar de paz? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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4. Qual é uma das principais funções do lar? ________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
5. Cite os nomes de dois casais da Bíblia cujas orações foram respondidas 
com o nascimento de filhos.  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
A Importância Para a Criança 
     Um lar é de extrema importância para a criança. Ela precisa do amor, do 
cuidado, da felicidade, e da protecção de um lar cristão; o treinamento 
recebido não somente molda o seu carácter, como afecta totalmente o seu 
modo de ver a vida. Para todo o problema, perigo e desapontamento que a 
criança possa enfrentar neste mundo, ela necessita da segurança do lar, para 
sentir-se segura ou a salvo, pois nele ela tem pais que a entendem, amam e 
cuidam dela. Ela pertence a alguém. O sentimento de segurança ajudará a 
criança a ter uma personalidade bem ajustada. Assim como aquilo que a 
criança come é importante para a sua saúde física e o seu crescimento, 
assim o amor da sua família é  importante para a sua saúde e felicidade 
espirituais. 
     Podemos comparar o lar com uma escola. Os pais são professores, e os 
filhos os alunos. Os pais ensinam através das suas palavras e exemplos. E 
quão rápido os filhos aprendem a imitá-los nas palavras e acções! Um 
esposo e esposa que vivem uma vida santa diante dos seus filhos, não 
precisam temer que os seus filhos sigam as suas pegadas. Infelizmente, há 
muitos pais que não ligam a Deus, e os seus filhos seguem a sua maneira de 
viver. A Bíblia dá exemplos de dois casos:  
 
“E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés,         
seu pai. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai: e        
serviu os ídolos, a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles”        
(2 Reis 21:20-21).  
 
     O Rei Josafat, entretanto, foi um bom rei, cuja infância foi influenciada 
por pais tementes a Deus. 
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“E o Senhor foi com Josafat, porque andou nos primeiros caminhos de 
David, seu pai, e não buscou aos Baalim. Antes, buscou ao Deus do pai,        
e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel”               
(2 Crónicas 17:3-4). 

 
     Quando formar um lar, se ainda não formou, nunca se esqueça de que a 
maior influência na vida dos filhos para o bem ou para o mal, é a vida dos 
seus pais. 
     Nos primeiros anos de vida da criança, o seu carácter e os seus hábitos 
são formados. A influência de pais sem Deus diminuirá a possibilidade dos 
filhos virem a conhecer Deus. De facto, eles podem ser levados para bem 
longe de Deus. Mas em lares em que há o temor de Deus, regido pelo amor 
e disciplina, os filhos aprendem lições espirituais que nunca esquecerão. 
“Instrui ao menino no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer 
não se desviará dele” (Provérbios 22:6). Eles aprendem a temer a Deus, a 
serem correctos, e honestos, e assim podem ser uma bênção para o mundo. 
 

Para Fazer 
 

6. Descreva o tipo de lar que ajuda uma criança a ter uma personalidade 
bem ajustada. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
7. Os pais ensinam os seus filhos através de _________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
8. Como o lar afecta o carácter de uma criança? ______________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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A Importância Para a Comunidade 
     Podemos dizer que a sociedade depende da família para a sua existência; 
isto é, a família produz os membros que fazem a sociedade. Uma boa 
família dá o treinamento necessário aos filhos para que eles se tornem 
membros bem adaptados à sociedade. 
     O lar determina que tipos de pessoas seremos numa comunidade. 
Quando nasce uma criança, os seus primeiros contactos são com os 
membros da família. O seu carácter e os seus hábitos são formados e 
desenvolvidos no lar. Ela aprende como tratar as outras pessoas. Com um 
treinamento apropriado, a criança desenvolve bons hábitos, um sentido do 
dever, amor, lealdade e respeito pelo direito dos outros. Muito do que ela 
aprende na pequena comunidade do lar será praticado durante toda a sua 
vida nas maiores comunidades, da sua vizinhança e do mundo. 
 

Para Fazer 
 

9. O que, mais do que tudo, determinará o tipo de membros da sociedade 
que seremos? 
 
____________________________________________________________ 
 
AJUSTES NECESSÁRIOS 
Relacionamento de Marido e Mulher 
     Talvez nunca uma pessoa tenha que fazer maiores e mais variados 
ajustes durante toda a sua vida, como no casamento. Porque este 
relacionamento único, exige que o homem e a mulher se ajustem a uma 
vida inteiramente nova. 
     Deus entendeu a necessidade que o homem tem de companheirismo. E 
companheirismo é um dos principais propósitos da família. Deus olhou 
para Adão e viu que não era bom que ele estivesse só, assim ele criou Eva 
para a sua companheira (Génesis 2:18). 
     Provérbios 18:22* diz: “Um homem que encontra uma esposa acha uma 
boa coisa. Ela é uma bênção da parte do Senhor. Embora muitos tenham 
feito os votos do matrimónio sem considerarem a solenidade de tal 
compromisso, duvidam se, afinal, fizeram uma boa coisa. 
     Duas pessoas adultas e maduras podem ver, quando casarem, que ainda 
há muito que crescer. Defeitos que antes não viam, gradualmente vêm à 
tona. Uma pessoa que, antes do casamento costumava pensar em termos de 
“o que é bom para mim”, agora deve pensar em “o que é bom para nós”. 
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     Edificar um casamento é uma tarefa para a vida toda. Não se resume nos 
poucos minutos da cerimónia nupcial. E quanto mais compreensão um 
homem e uma mulher tenham das suas obrigações e responsabilidades no 
casamento, mais bem preparados eles estarão para os ajustes necessários. 
     Haverá tempos de desentendimentos, e nem o marido ou a mulher 
devem esperar que sempre o outro ceda. Eles devem falar sobre os 
problemas e chegar a uma solução. Os ajustes do casamento requererão 
toda a honestidade, paciência, sabedoria e altruísmo da parte dos dois. 
     Algumas vezes é difícil sacrificar os seus próprios planos e desejos, mas 
o amor faz com que o ajuste seja possível. Isso é uma parte essencial do 
casamento, e é necessária para um lar feliz. 
 

Para Fazer 
 

10. Qual é um dos principais propósitos da família?  
 
____________________________________________________________ 
 
11. De que maneira deve-se mudar uma pessoa que sempre pensou em si 
mesma, depois do casamento?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
12. Adultos amadurecidos que se casam compreendendo as obrigações e 
responsabilidades do casamento irão: 
a) Achar fácil fazer os ajustamentos. 
b) Estar melhor preparados para os necessários ajustamentos. 
c) Achar mais difícil do que outros fazer os ajustamentos necessários. 
 
Relacionamento com os Pais 
     Outro problema que muito casal encontra é o relacionamento com os 
pais. O casamento não diminui o respeito e amor que o casal tem pelos seus 
pais, somente requer que o marido e a mulher, como filhos adultos, deixem 
de ter aquele relacionamento chegado, infantil, com seus pais. Agora que 
eles estão a estabelecer o seu próprio lar, a relação mais importante é a de 
marido e mulher. “Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-
se-á à sua mulher” (Marcos 10:7). 
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     Algumas vezes os pais esquecem-se de que os seus filhos casados já são 
adultos, e que devem ter o direito de dirigir a sua própria vida. Os pais 
devem estar prontos a dar conselhos aos jovens quando estes os pedem, 
mas não devem tentar ditar-lhes como dirigir o seu lar. E mesmo recebendo 
conselhos, o marido e a mulher devem estar cientes de que agora o seu 
relacionamento mútuo vem antes que a sua responsabilidade para com os 
seus pais. 
     A esposa não deve correr para a casa dos pais cada vez que houver um 
problema entre ela e o marido. Está correcto que ela os visite de vez em 
quando, mas ela deve lembrar-se que a sua casa não é mais a deles, mas a 
casa do seu marido. Ela não se deve ausentar ficando longe dele por muito 
tempo, porque os dois precisam um do outro. Longas separações 
enfraquecem o casamento e podem trazer tentações para o marido e para a 
esposa. 

 
Para Fazer 

 
13. Faça um círculo à volta das letras que correspondem ao complemento 
correcto da frase: Quando dois adultos casam, eles necessitam de: 
a) Mais nenhum conselho dos seus pais. 
b) Continuar a amar e a respeitar os seus pais, porém lembrando que o seu  
    relacionamento agora, com eles, mudou. 
c) Aceitar a responsabilidade de dirigir o seu próprio lar. 
d) Agir como adultos, e não correr para os pais em cada dificuldade. 
 
Lidando com Dinheiro 
     Uma das coisas que frequentemente causa problemas é o dinheiro, e é 
bom que o casal converse sobre como usar bem o dinheiro. Um jovem pode 
não ter um salário muito alto, e a sua esposa deve ajudá-lo a economizar 
como puder. Só porque está casada, não significa que pode exigir do seu 
marido quaisquer gastos. Ela não se deve queixar se o marido não lhe puder 
dar todas as roupas novas que ela gostaria de ter. Se tiverem que viver de 
maneira mais simples que os seus amigos ou vizinhos, isso não deve fazê-la 
infeliz. Ao contrário, isso é um desafio para que ela se torne tão feliz e 
atraente quanto possível, com o que ela já possui. 
     Naturalmente o marido não deve esperar que a sua mulher dirija a casa 
sem dinheiro, ou que ela pague as despesas, mas é a responsabilidade do 
marido sustentar a casa, da qual é a cabeça. 
 
“Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua 
família, negou a fé e é pior do que o infiel” (1 Timóteo 5:8). 
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Para Fazer 
 

14. Faça uma lista de pelo menos quatro coisas que causam desen-
tendimento no casamento, por causa do dinheiro. 
 
____________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
15. O que diz a Bíblia sobre o homem que não providencia o sustento  para 
a sua família? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
LARES CRISTÃOS E NÃO-CRISTÃOS 
O Lar Não-Cristão 
     Muitos lares estão longe daquilo que Deus pretendeu que fossem. O 
pecado atrapalhou o primeiro lar. Adão e Eva desobedeceram a Deus e isso 
trouxe ciúme, zangas e crime para dentro da sua família, em lugar de 
alegria e amor. 
     Há lares que se assemelham ao lar cristão ideal de muitas maneiras. As 
famílias desses lares respeitam e obedecem às leis do país. Os maridos 
sustentam as suas casas. São bons vizinhos. Ajudam os pobres e 
necessitados, e muitas vezes frequentam ou são membros de igrejas. Mas 
falta o ingrediente vital: eles não têm conhecimento de que são pecadores; 
eles nunca convidaram Jesus para entrar nas suas vidas e lares. 
     Eles são como a igreja à qual o anjo disse: “Como dizeis: Rico sou, e 
estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, 
e miserável, e pobre, e cego, e nu” (Apocalipse 3:17). Esta descrição pode ser 
aplicada a qualquer um que não reconheça a sua necessidade de Deus. 
Assim, quando os problemas, as mágoas da vida os pressionam, eles não 
têm Cristo para recorrer, com a Sua presença, paz e ajuda. 
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     Há outros lares não-cristãos onde os maridos e as mulheres desperdiçam 
o seu ganho no jogo, drogas, fumo e bebida. Alguns tornam-se tão escravos 
do seu vício, que gastam todo o salário numa noite nos bares, até que nada 
sobre para a compra de alimentos para as suas famílias. Surgem zangas por 
causa de ciúmes e ódio. Literatura nociva e conversas profanas corrompem 
os filhos desses lares. Desde cedo eles são levados à violência, ao crime, à 
imoralidade. Feitiçaria e magia negra, e outras formas de ocultismo em que 
se envolvem os membros de tais famílias, acrescentam mais tristezas, 
temores e problemas aos que já existem. 
 

Para Fazer 
 

16. Faça um círculo em volta da letra cuja frase complete mais 
correctamente o que Apocalipse diz das pessoas “miseráveis, pobres, cegas 
e nuas”: 
a) Todos aqueles que não reconhecem a sua necessidade de Deus. 
b) Famílias que têm falta do que é necessário à vida, por causa de  
    esbanjarem tudo com bebidas, e vícios. 
c) Aqueles lares respeitáveis e confortáveis, mas que não fazem parte de  
    uma igreja. 
 
O Lar Cristão 
     Um lar cristão é cheio do amor de Cristo, do Seu conhecimento e da Sua 
autoridade. Os membros dessa família não se lembram de Deus só aos 
domingos, eles aprendem a obedecer-Lhe e honrá-Lo todos os dias das suas 
vidas. Deus agrada-se quando um casal O convida para entrar no seu novo 
lar e aceita Cristo nas suas vidas, orando e pedindo a Sua direcção. Mas um 
lar verdadeiramente cristão não se desenvolve automaticamente, só porque 
os seus componentes são cristãos. Precisa-se lutar, trabalhar para isto. 
     Uma das maneiras de conseguir-se isto é através do culto doméstico. 
Antes de existirem igrejas, Deus ensinou ao homem que cada pai de família 
deveria liderar a sua família na adoração. O homem deveria ser o pastor da 
sua família. 
     Estabelecer o culto doméstico ainda deveria ser uma responsabilidade 
dos pais (homens). Quando pais e filhos lêem a Bíblia e oram regularmente, 
eles crescem no Senhor, e em compreensão e amor uns pelos outros. Esse 
período, chamado culto doméstico ou devoção familiar, é uma parte muito 
importante do treinamento da criança. 
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     O casal que começar o seu lar, o seu casamento, com a prática fiel do 
culto doméstico, enriquecerá e encherá de bênçãos a sua vida. Eles estarão 
mais aptos para resolver qualquer problema que surja, descansando na 
ajuda de Deus. É bom escolher uma hora para o culto juntos, que não 
coincida com outras actividades, por exemplo, antes do marido ir trabalhar, 
ou no final do dia. Agradecer ao Senhor antes de cada refeição também é 
parte do culto em casa: “... manjares que Deus criou... a fim de usarem deles 
com acções de graças” (1 Timóteo 4:3). 
     As famílias que se propuseram a honrar Deus nos seus lares             
(Josué 24:15), serão abençoadas por Ele, e crescerão em compreensão e 
amor uns pelos outros. 
     Vejamos da Bíblia que fala do amor não egoísta, que caracteriza o lar 
cristão ideal: 
  
“O amor é paciente e bondoso. Não é invejoso, nem orgulhoso; não é 
arrogante, nem grosseiro. O amor não exige que se faça o que ele quer. Não é 
irritadiço e dificilmente suspeita do mal que os outros lhe possam fazer. 
Nunca fica satisfeito com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor 
nunca desiste, nunca perde a fé, tem sempre esperança e persevera em todas 
as circunstâncias” (1 Coríntios 13:4-7*). 
 

Para Fazer 
 
17. Aquele que deve ser reconhecido como a suprema autoridade no lar 
cristão é 
 
____________________________________________________________ 
 
18. Qual a responsabilidade que Deus deu aos pais (homens) antes de haver 
igrejas? 
 
____________________________________________________________ 
 
19. As palavras Culto Doméstico referem-se a: 
a) Tempo em que a família lê a Palavra de Deus e ora em conjunto. 
b) Um lugar especial na igreja onde a família pode orar em conjunto. 
 
20. Os membros de um lar cristão são melhor notados por: 
a) Frequentar assiduamente a igreja. 
b) Fazer o que está certo nas suas próprias vidas. 
c) Honrar e obedecer a Deus nas suas vidas diárias. 
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21. Escreva uma lista de áreas na sua vida que não correspondem ao padrão 
do amor de Deus, e então peça a Deus que o ajude a fazer as mudanças 
necessárias. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




