
Família: Somos uma em Cristo 

PIBAC, 17 e 18 de maio de 2018. 

 

TEMPO DE AMOR E CUIDADO (15 min): Oremos pela bênção do Senhor sobre a família 

hospedeira. Também oremos para que sejamos famílias saudáveis e que o Corpo de Cristo 

seja o reflexo da glória de Deus nos relacionamentos familiares de seus membros. 
 
“Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, 
pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. 
Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da 
família de Deus,” (Ef 2: 17-19)             

         
TEMPO DE LOUVOR (10 min)  Um só rebanho (HCC 574); e Eu e minha casa 

QUEBRA-GELO (5 min) 

 

TEMPO DA PALAVRA – REFLEXÃO (10 min)  

“E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em 

mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a 

mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim.” (Jo 17: 22-23) 

 
Recebemos da Glória do Senhor para sermos perfeitos em unidade. Ao sermos separados do pecado pela verdade, 

e a palavra de Deus é a verdade (cf Jo 17: 17) Jesus deixa bem claro em sua oração por nós que a vontade dele para 

os seus discípulos é que sejamos livres do mal. E quem são aqueles que o Senhor separou para ser seu povo, ao 

qual derramou a sua Graça? Qual é o padrão estabelecido por Ele? Deus não nos separou pelo estereótipo: 

tamanho do cabelo, costumes ou vestimentas; seja pela “barba de lenhador” ou pela camisa que vestimos.  

Fomos separados a fim de sermos um com DEUS e viver em paz com o nosso próximo (Hb 12: 14).  

Assim como o Filho e o Pai são um, nós devemos ser um pelo Espirito dEle que em nós habita, para que sejamos 

perfeitos em unidade. Está enganado o que pensa estar dentro da igreja e ser mais santo do que os outros por que 

comparece dominicalmente nos cultos e porta uma bíblia debaixo do braço. A santificação é a separação do pecado 

para o que é salvo, é o resultado do resgate, do plano de salvação do Senhor para os seus. A vida de santificação 

deve ter como reflexo o abandono da prática pecaminosa, porém de uma maior aproximação das pessoas. 

Disse o Senhor: “Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal.” (Jo 17:15). Essa intercessão de Jesus 

por cada um de nós deve nos dar a convicção de quem somos e de onde nós somos. Somos do alto e não debaixo; 

mas não achemos nós que estamos acima das questões deste mundo. Por este motivo o Mestre ora por nós, pois 

neste mundo que jaz no maligno é que vivemos, mesmo sendo do alto. Aba Pai! Livra-nos do mal! 

Sejamos primeiramente um com Cristo, pelo Espírito de Deus que habita em nós, para que assim estejamos nEle e 

Ele em nós; para que o mundo através do amor manifesto em nós, creia que Jesus Cristo foi enviado por Deus Pai. 

COMPARTILHE (30 min):  

1) O nosso desafio diário como Cristão é de sermos cada vez mais praticantes da Palavra. O nosso testemunho 
deve ser um fator influenciador na conduta dos nossos filhos, bem como na vida dos nossos pais, irmãos e 
amigos. Você tem influenciado a sua família com o seu testemunho de prática da palavra de Deus? 

2) Seu cônjuge, seus filhos, pais, irmãos ou amigos têm o privilégio e a oportunidade de te ver orar ou 
compartilhar o conhecimento da palavra de Deus com eles? 

3) Sendo nós tão diferentes uns dos outros no estereótipo e gostos, o que nos faz perfeitos em unidade?  
 

TEMPO DE CLAMOR (10 min)  

Pela perfeita unidade da nossa família e da Igreja de Cristo em toda a Terra. 


