
 

  

TEMPO DO AMOR E CUIDADO UNS PELOS OUTROS (20 min) 

 Agradeçamos pelo amor e cuidado encontrado através da Família PGM. Ouçamos uns aos outros de maneira 

que compartilhemos como foi a nossa semana que passou para orarmos inicialmente. Oremos pela família 

hospedeira. 

 

TEMPO DE LOUVOR (10 min); 

 

QUEBRA-GELO (5 min);  

 

 

TEMPO DA PALAVRA – Para ler e Refletir (10 min): 

“Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder! Revesti-vos de toda a armadura de Deus, 
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do Diabo; Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, 
e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra 
as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim 
de que possais resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecereis 
inabaláveis, sem retroceder.” (Ef 6: 10-13) 

 
O texto acima é considerado habitualmente por muitos como a introdução áurea para Batalha Espiritual quando 

discernimos a investida das trevas contra o povo de Deus, contra as nossas famílias. O termo inicial no “DEMAIS, ou 

FINALMENTE, ou CONCLUINDO” demonstra que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a ensinar como devemos nos 

preparar para combatermos os principados e potestades das trevas a partir de um contexto precedente. Através de 

noticiários estamos habituados a ver batalhas no âmbito natural com o uso de um poderio bélico. Sendo assim. para 

toda a batalha é necessária uma preparação prévia e constante para que se alcance a vitória, pois não se sabe qual é o 

dia mau. Assim também são nas batalhas que enfrentamos em nossas famílias através de várias ameaças externas. 

Porém quando nos referimos as batalhas espirituais discernimos que a nossa luta não é contra as pessoas.  

Para entendermos melhor a batalha espiritual na família precisamos saber a importância de vigiarmos e investirmos de 

maneira bíblica em nossos relacionamentos que devem ser aperfeiçoados em amor.  

Pelo menos pode-se destacar três aspectos fundamentais da vida cristã a fim de que sejamos famílias mais que 

vencedoras em meio aos embates vividos na sociedade pós-moderna em que estamos inseridos, lembrando sempre que 

se o SENHOR não guardar as nossas famílias, em vão vigiamos (cf Salmo 127: 1b). Devemos sempre confiar na força do 

SENHOR e na renovação de suas misericórdias sobre as nossas famílias diariamente. 

Relacionamentos saudáveis: fechamento das brechas na Armadura de Deus para a Família 

 
1) Esposas e Maridos (5: 22-33): Respeito (esposa) e Amor (marido); 
2) Filhos e Pais (6: 1-4): Obediência e Honra (filhos) Disciplina e Admoestação do Senhor (pais); e 
3) Servos e Senhores (6: 5-9): Lealdade (servos) e Bondade (senhores). 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO (25 min): 

1) Levando-se em consideração que nestes princípios descritos acima sobre os relacionamentos saudáveis não haja 
garantia de reciprocidade do meu próximo em relação as virtudes recomendadas pelo SENHOR, qual tem sido ou qual 
pode a ser a minha atitude de obediência para que a minha família esteja mais protegida? COMPARTILHE! 
 

TEMPO DE CLAMOR (10 min): Oremos para que o Reino de Deus seja estabelecido em nossas famílias, para 

que o amor e a misericórdia de Deus sejam transbordantes em nossos relacionamentos e para que as obras 

malignadas sejam desfeitas na autoridade do nome de JESUS  (1 Jo 3: 8). 
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Lembre-se!  

Os Pequenos Grupos Multiplicadores são um dos meios de 

glorificarmos a Deus nos nossos relacionamentos expandindo 

o Reino de Deus através do reflexo de uma vida cristã familiar 

saudável para o alcance de outras famílias. 
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