
 

TEMA: FAMÍLIA – UM PROJETO PARA FELICIDADE DO HOMEM 
 

TEXTO: “As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor... Maridos, 
amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja... Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor.” 

 (Efésios 5.22-25; 6.1) 
 
RESUMO DA MENSAGEM: Deus planejou para o homem uma vida feliz e abundante em família, 

mas tudo começa na vida de solteiro. Muitos sofrem no casamento porque não foram 

preparados para a vida a dois. Algumas perguntas precisam ser feitas ainda na fase do solteiro. 

1- Você ama ou você está apaixonado? Lembre-se a paixão acaba, mas o amor dura para 

sempre. 2- Você é uma pessoa de compromisso? 3- Você ama a Deus acima de tudo? Essas 

respostas são fundamentais para um bom relacionamento. O casamento depende do esforço 

de cada cônjuge para que a harmonia exista, por isso nunca despreze a regra de ouro do 

casamento: “TRATE OS OUTROS COMO VOCÊ GOSTARIA DE SER TRATADO”. Para as mulheres 

cabe o cuidado de não cometer um erro fatal no casamento de se tornar uma esposa 

CONTROLADORA, CIUMENTA E GRUDENTA. A esposa precisa buscar em Deus o equilíbrio. Para 

os homens, cuidado com o ORGULHO. Você é um marido que reconhece os seus erros? O 

marido precisa ser um cristão maduro o suficiente para reconhecer os seus erros e pedir 

perdão. O nosso lar precisar ser um lugar de paz e não um campo de guerra. Seja solteiro ou 

casado, tudo precisa ser construído em Deus. Que a sua família seja um exemplo para outros e 

para a Glória de Deus.  

ORAÇÃO: Vamos fazer uma oração abençoando as nossas famílias.   
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 
 

 TADEL - Domingo, 12 de Maio, às 09:15hs. Venha Participar! 

 CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 12 de Maio. Com um único Culto às 19:00hs.  

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 09 de Abril, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Campanha: Eu Vou Dar 

a Volta Por Cima! Venha buscar a sua vitória! 

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas, às 22:00hs. Para toda a igreja! No Templo. 

 CONGRESSO DA FAMÍLIA – Dias 10 e 11 de Maio. Com a presença do Pr. Silmar Coelho. As inscrições ainda estão 

abertas!!! Procure o seu líder de célula e faça a sua inscrição. NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE DE INVESTIR 

NA SUA VIDA E NA SUA FAMÍLIA! 

História Cabeluda - Um casal muito pobre queria se presentear no Natal, mas nenhum dos 
dois tinha dinheiro. Como ela tinha um cabelo maravilhoso, resolveu vendê-lo para comprar 
uma pulseira nova para ele colocar no relógio que havia herdado do pai (uma joia que 
acompanhava a família há três gerações), e que há muito tempo estava com a pulseira 
quebrada. Quando ele chegou em casa, na noite de Natal, levou um tremendo susto ao vê-
la de cabelo curto, mas sua surpresa foi ainda maior quando ela lhe deu a pulseira, pois, para 
poder comprar para ela dois pentes raros, de casco de tartaruga, orlados de pedraria, na cor 
exata para combinar com seu cabelo, ele havia vendido o relógio. “Quem não se comunica, 
se trumbica.” 


