
 

CASAMENTO, UMA FAMÍLIA PROJETO DE DEUS 

Quanto dinheiro as pessoas dariam para ter a família perfeita? Esse é o projeto de Deus, e sim, ele é precioso! E o mais impressionante é que 
Deus quer compartilhar seu projeto contigo. Por isso, mochila nas costas e pegue sua pá, nós vamos caçar tesouros!! 

SEGUNDA-FEIRA - A PREPARAÇÃO – Pv. 2:4-6; Rm 12:2; Hb. 5:14; Gn. 1:27, 31; Gn. 2:18-25  

Quando falamos sobre o projeto de Deus, nos referimos à vontade perfeita de Deus. Ou seja, aquilo que ele sempre sonhou para sua criação.  
É algo lindo como é no céu; É tudo que desejamos! E agora, vamos aprender a encontrá-lo! 
1- Por que você acha que Romanos 12 chama a vontade de Deus de "boa, perfeita e agradável"? 
2- Você já viu um cientista fazendo experimentos para chegar a uma descoberta incrível? De forma parecida, a Bíblia diz que nós podemos 
descobrir o projeto de Deus! Para isso, Romanos 12 nos dá uma instrução importante. Que instrução é essa? 
3- O comportamento que agrada a Deus também abençoa sua família. Você tem procurado conhecer a vontade de Deus para sua vida 
através da leitura da Bíblia? Escreva como você pode melhorar nisso.  
4- Em Hebreus 5, percebemos que a habilidade de discernir a vontade de Deus pode ser treinada e melhorada. Sendo assim, vamos 
exercitar! Baseado em Gênesis 2:18 a 25, resuma o projeto de Deus para sua família em uma frase. 
5- Ore para que o Espírito Santo te encha de sabedoria para desfrutar do seu brilhante projeto! 

TERÇA-FEIRA - A REVELAÇÃO — Pv. 2:6; Rm. 11:33-36; 1 Co. 2:6-11, 16; 1 Co. 7:10-11; Jo. 1:12-13 

O projeto de Deus é tão valioso que não conseguimos comprá-lo. Então, o próprio Deus nos revela a sua sabedoria, para que a gente viva ao 
máximo ela, de graça e pela graça! Mas se prepare, às vezes a vontade de Deus nos surpreende. 
1- Pense em tudo que você ouviu sobre família na escola, na televisão e na internet. De acordo com 1 Coríntios 2, porque é relativamente 
comum a gente ouvir a sociedade ensinando de forma divergente do projeto de Deus? 
2- Em 1 Coríntios 7:10-11, encontramos a vontade de Deus sobre o divórcio. De que forma esse projeto é diferente daquilo que você já viu 
em algum filme ou série? 
3- Muitas vezes, a melhor coisa que os filhos podem fazer quando os pais estão brigando é orar, e não tomar um lado. Se seu pai e sua mãe 
são casados, agradeça agora por Deus sustentar eles até aqui, e peça que ele fortaleça eles cada vez mais. 
4- Talvez você não more com seu pai e sua mãe. É sempre triste quando a família se desfaz, seja pelo motivo que for. Ainda assim, você pode 
agradecer a Deus por quem cuida de você, que está ali para enfrentar a dor junto com você. 
5- Apesar da nossa dureza de coração, em Jesus nos tornamos irmãos em uma nova família! Se existe conflito na tua casa, não sofra sozinho. 
Liste três pessoas da igreja em quem você confia. 
6- Termine agradecendo a Deus por te escolher como filho.  

QUARTA-FEIRA — O BAÚ — Romanos 1:25-32; 1 Coríntios 6:9-11; Romanos 5:6-9 

Deus é claro em dizer que o casamento entre dois homens ou duas mulheres não faz parte do seu projeto para a família. Assim como um 
grande tesouro é guardado em um baú, nós precisamos preservar esse projeto da tempestade que está por vir. 
1- Muitos trocaram o projeto perfeito de Deus por seus próprios projetos falhos. De acordo com Romanos 1:25, por que fizeram essa troca? 
2- Ao longo da sua vida, você provavelmente irá conhecer pessoas que adotam um estilo de vida abertamente contrário à Palavra de Deus. 
Pensando no exemplo de Jesus, como nós podemos amar essas pessoas sem aprovar o seu pecado? 
3- Reescreva Romanos 5:8-9 na primeira pessoa e deixe em algum lugar visível para que você lembre-se dessa verdade espantosa ao longo 
do dia. 
4- Vamos concluir hoje orando primeiro pelos seus irmãos da Igreja, depois por aqueles que rejeitam a Deus e por fim por você mesmo. 
Agradeça pelo amor de Deus, e peça com confiança para que o Espírito Santo nos leve ao seu bom projeto por meio de Jesus.  

QUINTA-FEIRA — A LUTA — Salmos 133; Efésios 4:1-6; Romanos 12:15-18; Hebreus 12:14 

Fomos feitos uns para os outros! A unidade que a Bíblia propõe às vezes parece um sonho distante, mas por causa de Jesus, o projeto de 
Deus está próximo! Ele é nosso exemplo e nossa força para lutarmos pela paz de nossos lares. Está pronto para lutar pelo tesouro? 
1- Qual das passagens de hoje mais te chamou atenção? O que você acha que Deus está querendo trabalhar no teu coração com isso? 
2- Faça uma lista de dez formas que você pode manter o “vínculo da paz” na sua família. Dica: Paulo dá algumas ideias em Efésios 4:25-32. 
3- O projeto de Deus não pode ficar na teoria! Escolha uma atitude da sua lista para colocar em prática hoje! Se for possível, vá e faça agora!! 
4- Escreva uma oração de entrega a Deus, declarando que você confia nele e que irá buscar seu projeto para tua família, custe o que custar.  

 

 

Que aventura foi essa semana! Vamos celebrar a graça do Pai, que recompensou nossa busca com a revelação do seu mistério. Mais do que 

conhecer algo, conhecemos alguém. Procuramos o projeto, e encontramos o próprio projetista ✝ 
1- Você notou algum motivo para alegria na sua família essa semana? Anote em algum lugar que você possa lembrar daqui a algumas 
semanas e agradecer! 
2- Cite três recompensas de conhecer o projeto de Deus descritas em Provérbios 4. 

3- Você sente que precisa ainda tomar alguma decisão de mudança? Muitas vezes, aquilo que dói é justamente aquilo que precisa de cura. 
Não deixa pra lá, ainda dá tempo de mudar! 
4- Pensando em tudo que vimos essa semana, escreva como você quer que sua família seja. Escreva como Deus quer que sua família seja! O 
projeto de Deus agora é o seu projeto! Não se esqueça de assinar seu nome no final do projeto. 

PARA MEMORIZAR: Provérbios 2:06 

PARA MEMORIZAR: Provérbios 12:02 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

PARA MEMORIZAR - Romanos 5:08 

SEMANA 06 

SEXTA-FEIRA - A recompensa — Cl. 2:2-3; Hb. 11:6; Pv. 4:1-9; Ef. 6:1-3 – Gl 6:09 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


