
 

SEMANA 03 FAMÍLIA, RESTAURAÇÃO DA PAZ 

Olá querido junior!!! Preparados para mais uma semana de mergulho na palavra de Deus? Essa semana vamos declarar a paz na 
nossa família!!! Vamos juntos nessa! 

SEGUNDA-FEIRA — CONFLITOS EXISTEM, CALMA ISSO É NORMAL – Efésios 2:13 a 17; Marcos 3:25 

1 -Jesus é o príncipe da paz. Ele quer que tenhamos paz em nossa casa e em nossa vida. O que Jesus fez para tivéssemos paz?  

2- Leia Marcos 3:25 e responda: O que a divisão na sua família pode causar? 

3- Em todas as famílias existem conflitos, isso é normal pois somos pessoas diferentes. Todavia, o que determina a existência ou 

não da paz em nossas casas é o modo como reagimos a esses conflitos. Nesse momento, pare e reflita sobre, como você tem 

reagido aos conflitos de sua casa? Escreva o que você tem feito quando é contrariado? Quando as coisas não saem do jeito que 

você queria. Ore sobre isso, e decida ter uma atitude que agrada a Deus. Lembre-se de perdoar se for preciso. 

TERÇA-FEIRA — PEÇA A JESUS A PAZ PARA SUA CASA —  Mateus 6:06; Mateus 18:20 

Podemos pedir tudo o que precisamos para Jesus, Ele é nosso melhor amigo e conhece nosso coração, mas ele quer ouvir nossa 
voz. 
1- Você quer paz para a sua família? Então, peça para Jesus! Ele deseja ouvir de nós o que queremos e precisamos. Você pode 
colocar isso em prática orando no seu quarto e falando com Deus durante o dia. 
2- Jesus nos deixou o exemplo de uma vida de oração. Leia o texto de Mateus 6:6 e escreva uma das formas que Jesus nos 
ensina a orar. 
3- Mas a Bíblia também nos ensina a orarmos juntos. Podemos orar em família.  Você já convidou seus pais para orarem com 
você? Que tal fazer isso hoje? Escreva como foi essa experiência. 

QUARTA-FEIRA — SE PRECISAR, BUSQUE AJUDA! — Provérbios 15:32   Provérbios 15:12 

Muitas vezes precisamos de ajuda para resolver nossos problemas. Você pode pedir conselhos a pessoas sábias e preparadas, 

que amam a Jesus. Você pode pedir ajuda na igreja: no Connect.  

1- Em Provérbios 15:32 aprendemos algo valioso! Precisamos pedir conselhos. O que acontece com quem rejeita os conselhos? 

2- Como é classificado uma pessoa que não gosta de pedir conselhos?  

3- Reflita como tem sido sua atitude: Quando você passa por problemas, você procura ajuda ou tenta resolver tudo sozinho? Faça 

uma oração agora e peça a Deus humildade para pedir ajuda. 

4- Escreva quais as áreas da sua vida ou atitudes que você tem tomado que podem estar gerando conflitos na sua família e decida 

pedir ajuda para resolver. Fale com seus pais sobre isso. Fale com os profes do Connect para te ajudarem e orarem por você. 

QUINTA-FEIRA — PROCURE APRENDER — Lucas 2:52 – Salmos 127: 3-4 

Nossa família é um local onde podemos sempre aprender... 

1- Você tem aproveitado ao máximo para aprender com as pessoas da sua família? 

2- Quando Jesus tinha sua idade, a Bíblia fala que Jesus crescia de várias maneiras: Quais são elas? 

3- Crescer em sabedoria e conhecimento é seguir o exemplo de Jesus. Sua família pode te ensinar muitas coisas. Você pode 

também aprender muito, obter muita sabedoria meditando na palavra de Deus. Escreva o que você pode fazer para crescer cada 

vez mais seguindo o exemplo de Jesus. 

4- Hoje você tem um desafio: Peça para alguém da sua família te ensinar algo novo!!! Escreva o que você aprendeu.  

SEXTA-FEIRA — PAZ COM JESUS — Tiago 4:04 – Efésios 6:2-3 

Enquanto não aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não seremos seus amigos, pois não teremos nossos 

pecados perdoados por Aquele que se entregou por nós. Portanto, estaremos em guerra com Deus, e se há guerra com Deus, 

não há a possibilidade de vivermos em paz com a nossa família. 

1- O que é necessário fazer para ser amigo de Deus? 

2- Você já convidou Jesus para ser o seu Salvador? Você pode fazer isso agora mesmo. Faça uma oração, fale com Jesus, peça a 

Ele para vir morar no seu coração. Para trazer a paz ao seu coração. 

3- Quando temos Jesus em nosso coração, nossas atitudes precisam refletir o amor de Deus. Isso precisa começar dentro da 

nossa casa. Você tem buscado refletir o amor de Jesus para seus familiares? Você tem cultivado atitudes de paz na sua família? 

Pense sobre isso e escreva o que você precisa melhorar para que você contribua para a paz na sua família. 

4- Termine essa meditação com uma tarefa muito especial: Tire um tempo esse final de semana, pode ser hoje mesmo ou 

amanhã e converse com seus pais sobre o que você tem aprendido com Deus. Sobre a paz na sua família. Escreva como foi essa 

conversa. O que você aprendeu. Depois se quiser podemos conversar no Connect sobre isso. Vai ser muito legal 

compartilharmos juntos o que Deus tem feito nas nossas famílias.  

PARA MEMORIZAR: MARCOS 3:25 

PARA MEMORIZAR: Mateus 18:20 

PARA MEMORIZAR: Provérbios 15:32 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


