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LAR 

Primeiro e principal contexto de ministério 
•  Papéis: 

–  Filhos 
–  Pais 
–  Cônjuges 

• Administração 

5 

“Sua vida imita a arte?" 
Tipos de lares: 
•  "Ultimate Fighting"   
•  "O Poderoso Chefão" 
•  "A Dona da História" 
•  "Um Estranho no Ninho" 
•  "Lembranças de uma Paixão"  
•  "Carandiru: Um sonho de Liberdade"  
•  "À Espera de Um Milagre" 
•  "Os Miseráveis"  
•  "O Silêncio dos Inocentes"  6 
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FILHOS 

CONFORME O MODELO DE DEUS 

7 

Filhos Aprovados 
• Honrar pai e mãe (Ef 6:1-3) 

–  Respeito, reverência 
–  Carinho 
–  Cuidado (1Tm 5:4) 
–  Atenção ao que dizem, obediência  

(Pv 23:22-25; Cl 3:20) 
–  "Mandamento com promessa" (tranquilidade 

+ longevidade) 

8 

Filhos Aprovados 
E quanto a deixar os pais? (Gn 2:23-24) 
•  Mudar-se da casa ≠ abandonar ≠ insubordinação 

•  formar um novo lar / família, tornarem-se 
pais  

• Não significa abandoná-los, ignorar suas 
vidas, se omitir diante de seus erros 

9 

Filhos Aprovados 
E quanto a deixar os pais? (Gn 2:23-24) 
• Não significa que não têm mais autoridade 

sobre a vida dos filhos  
 

10 

ü Rm 1:28-31 - desobediência aos pais é uma das 
depravações dos perdidos 

ü  2Tm 3:1-5 - desobediência aos pais é uma das marcas 
dos hipócritas que querem parecer piedosos 

ü  Tt 1:6 - Filhos submissos é pré-requisito para líderes 
ü O texto inclui filhos adultos (acusados de imoralidade) 

ü Dt 21:18 - Pela Lei, pais podiam decidir se seu filho adulto 
viveria ou morreria! 

CENÁRIO 1 

11 
Tempo 

Respeitabilidade dos pais 

Insubordinação 

Autonomia do fil
ho 

CENÁRIO 2 

12 Tempo 

Respeitabilidade dos pais 

Insubmissão 

Autonomia do fil
ho 
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CENÁRIO 3 

13 

Tempo 

Respeitabilidade dos pais 

Autonomia do fil
ho HONRA AOS PAIS 

E A DEUS 

Filhos Aprovados 

• A cadeia de comando na subordinação 
–  Primeiro a Deus, depois aos pais 

• Repetição das suas iniquidades = castigo  
(Ex 20:5-6) 

–  "foi meu pai que mandou" não é desculpa 
–  Se pais não são exemplos, filhos devem mudar seu 

procedimento (Ez 18:18-20) 

• Repetição do seu amor a Deus = favor de Deus 
–  "foi meu pai que me ensinou" é honroso 
–  A vontade de Deus é que os filhos sigam o bom exemplo 

dos pais ("até mil gerações!") 

14 

PAIS 

CONFORME O MODELO DE DEUS 

15 

Pais Aprovados 
Dt 6:5-9 
•  São exemplos de amor ao Senhor 

–  Guardam Suas palavras no coração 

•  Ensinam os filhos amarem ao Senhor 
–  Ensinam com seu exemplo e através de 

instruções 
–  Ensinam Sua Palavra 

• Persistentemente 
• Sistematicamente 
• Em todas as oportunidades  

–  "em casa, andando, ao deitar-se, ao levantar-se" 
16 

Pais Aprovados 

Tt 1:6 
• Têm filhos crentes 
• Têm filhos bem comportados 
• Têm filhos submissos 

17 

Pais Aprovados 
Ef 6:4 
• Não provocam a ira (irritação) dos filhos 

–  forma de tratamento 
–  severidade desnecessária 
–  disciplina com raiva 
–  abuso nas ordens 
–  Desrespeito às suas vontades (legítimas) 
–  Gritarias, grosserias 
–  Filhos mal tratados ficam desanimados (Cl 3:21) 

• desencorajados, abatidos 
18 
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Pais Aprovados 
• Criam os filhos de acordo com o Senhor (Ef 6:4) 

–  Disciplina (Hb 12:5 e 13:24) 
• Correção, vara (Pv 22:15; Pv 13:24; Pv 29:15) 

–  Admoestação 
• Aconselhamento, exortações 
• Conselhos bíblicos para a fé e a vida dos filhos (Cl 3:16) 
•  Inclui evidenciar o erro 
•  Inclui principalmente mostrar o que é correto 

• Têm sua autoridade reconhecida e 
respeitada pelos filhos (1Tm 3:4-5) 

19 

Pais Aprovados 
• Como ensinar se não é exemplo? 

–  O que seu filho aprende com sua devoção? 
–  O que seu filho aprende com sua vida? 

• Como ser exemplo se o convívio é escasso? 
–  Vocês têm tempo significativo juntos? 

• Como "inculcar" se o cuidado está 
terceirizado? 
–  Avós, babás, escola, igreja 

• Colheremos aquilo que plantarmos (Pv 17:25) 

20 

Pais Aprovados 

Alguns entraves do nosso tempo 
• Terceirização 
• Carreira que prioriza finanças 

–  Acúmulo de patrimônio terreno pode 
deteriorar a herança do Senhor (Sl 127:3) 

• Tecnologia 
–  TV, computador, joguinhos, players, e 

Internet são grandes vilões na desintegração 
familiar!  

21 

MARIDOS 

CONFORME O MODELO DE DEUS 

22 

Maridos Aprovados 
(1Pe 3:7) 
• Convivem com sabedoria (discernimento) 

–  fazer x não fazer 
–  falar x não falar 

• Dispensam um tratamento honroso 
• Consideram sua maior fragilidade 

–  tratamento delicado, cuidadoso 

•  Lembram-se que são igualmente valiosas 
perante Deus 

• Não têm suas orações interrompidas 
23 

Maridos Aprovados 
Ef 5:21-33 
•  (23) "Cabeça" da mulher como Cristo é da 

igreja 
–  Seu "líder servo" (Mt 20:28) 
–  Seu modelo (1Co 11:1) 

•  (28-29) Amam a esposa como a si mesmos - 
tal como o segundo mandamento  
(Mt 22:39) 

24 
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Maridos Aprovados 
Ef 5:21-33 
•  (25) Amam a esposa como Cristo amou a 

igreja - tal como o "novo 
mandamento" (Jo 13:34) 
–  Dispõe-se até a morrer por ela 

• Abnegado - abro mão de qualquer "direito"  
• dedicado - seu bem é sua maior prioridade 
• delicado - trata-a com carinho  
• cuidadoso - atento às suas necessidades 
• Paciente - pois ela não está pronta! 

25 

Maridos Aprovados 

Ef 5:21-33 
• Contribuem para sua santificação 
• Contribuem para sua purificação 
• Ministram através da Palavra 
• Como consequência, conseguem uma 

mulher gloriosa 
–  Lindíssima (1Pe 3:3-4) 

• Sem manchas (falhas de caráter) 
• Sem rugas (deterioração da sua beleza) 

26 

ESPOSAS 

CONFORME O MODELO DE DEUS 

27 

Esposas Aprovadas 

•  São companheiras ajudadoras (Gn 2:18) 
–  Não importa o tamanho da dificuldade 
–  Seu papel de auxiliadora é vital para o 

modelo de lar criado por Deus 

•  Seu comportamento exemplar (Pv 12:4): 
–  é um prêmio valioso para o marido 

28 

Esposas Aprovadas 

1Pe 3:1-6 
•  São submissas aos maridos 

–  mesmo aos fracos na fé e até aos descrentes 
• Casamento misto não é aprovado por Deus, mas 

uma vez consumado não deve ser desfeito! 

•  Seu bom testemunho exerce um papel 
transformador na vida do marido 

• Têm uma conduta: 
–  honesta (pura-1Jo 3:3) 
–  respeitosa (cheio de temor- 1Tm 5:20) 

29 

Esposas Aprovadas 
1Pe 3:1-6 
•  (6) São "filhas de Sara" 

–  seguem seu exemplo 
•  Tal como ela, sabem esperar em Deus 
•  Em submissão aos maridos, como ao Senhor (Ef 5:21-22) 

–  mesma submissão que crentes devem ter "uns aos outros" 
–  No lar, não é uma diferença de valor, mas de autoridade! 

•  (3) São "lindíssimas" pelo padrão de Deus 
–  interior belo (não perece ou envelhece como o 

exterior) 
–  docilidade (gentileza, mansidão) 
–  tranquilidade (atitude pacificadora) 

30 
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Esposas Aprovadas 
Tt 2:3-5 - a "Beleza da esposa" em maiores detalhes 
•  Têm procedimento sério (em santidade) 
•  Não são caluniadoras (não fofoqueiras) 
•  São moderadas (consumo de vinho) 
•  São mestras do bem (professora de coisas boas) 
•  Têm amor evidente (maridos e filhos) 
•  São sensatas (discretas, sóbrias) 
•  São honestas (puras) 
•  São boas donas de cada (zelosas no trabalho 

doméstico) 
•  Dão bom testemunho aos de fora (difamação da 

Palavra) 

31 

CASAMENTOS 

CONFORME O MODELO DE DEUS 

32 

UNIÃO SOMENTE NA FÉ 
• Dt 7:1-6 - risco de desvio; povo santo 
•  Js 23:11-15 - laço e rede - armadilha 
•  1Rs 11:1-11 - coração se perverteu 
•  Ed 10:9-12 - transgressão: necessário 

confissão (pecado) 
• Ne 13:23-27 - "pecado de Salomão" 
• Ml 2:10-12 - profanação do santuário 
•  Pv 2:16- sedução com palavras 
•  1Co 7:39 - "somente no Senhor" 
•  2Co 6:14 - "jugo desigual" 33 

OBEDIÊNCIA 

•  Solteiros (ou viúvos): obedeçam ao 
buscar um cônjuge dentro da família de 
Deus (1Co 7:39) 

• Casados: obedeçam ao permanecerem 
casados (1Co 7:10-15; Mt 19:9) 
–  MESMO QUE CASARAM ERRADO!! 

34 

CONFLITOS 

• Ocorrem por falhas de caráter bilaterais 
•  Frequência, intensidade, e duração 

inversamente proporcionais à santidade 
•  São as imundícies do coração (tópico 

anterior) quem provocam os conflitos 
–  Ira, maldade, orgulho, desonestidade, cobiça, etc.  

•  São inevitáveis - precisam ser sempre 
solucionados 
–  Pedir perdão, perdoar, não guardar rancor, 

mágoa, etc. 35 

ADMINISTRAÇÃO DO LAR 

CONFORME O MODELO DE DEUS 

36 
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Sustento ALÉM do que Necessitamos 

37 

Sustento Uso do  
Sustento 

Honrar a Deus 

Poupar 

Necessidades 

Socorrer o próximo 

Desfrutar 

•  Saídas nunca podem superar as Entradas 
•  Porque as pessoas se endividam? 

07/06/13 38 

Lembrando o Óbvio 

O Cristão e o Dinheiro 

07/06/13 39 O Cristão e o Dinheiro 

Motivo 1  
(Incomum) 

IMPREVISTOS 

07/06/13 40 O Cristão e o Dinheiro 

Motivo 2 (Alegado) 

INCOMPETÊNCIA NA GESTÃO 

07/06/13 41 O Cristão e o Dinheiro 

Motivo 3 (Predominante) 

PECADOS 
07/06/13 O Cristão e o Dinheiro 42 
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ENDIVIDAMENTO PECAMINOSO 

•  São as imundícies do coração (tópico 
anterior) quem provocam os 
endividamentos não justificáveis 
–  Luxúria, preguiça, orgulho, cobiça, 

desonestidade, avareza, etc. 
–  Pv 6:29-31; Pv 13:4; Pv 28:22; Pv 28:8; Tg 

4:16; Pv 13:7; Sl 37:21; Ml 3:8-11; Pv 21:17 

43 

Como não dá para alegar 
incompetência e se não há 

imprevistos que justifiquem: 

GANHAR – GASTAR = ACUMULAR ENDIVIDAR-SE 

Quais são os seus pecados? 

• A doença é espiritual 
• Atitudes comuns em relação ao sintoma: 

–  Ignorar 
–  Tentar atenuar a gravidade 
–  Iludir-se com um otimismo irreal 
–  Justificar-se 

07/06/13 45 

Problemas Financeiros = Sintoma 

O Cristão e o Dinheiro 

O Remédio para o Bolso é 
Ministrado no Coração 

A cura dos problemas financeiros viabiliza-se 
somente pela restauração e manutenção da 

saúde espiritual 

Princípios e Boas Práticas nas 
Finanças Domésticas 

07/06/13 47 O Cristão e o Dinheiro 

Para Obtenção do Sustento 

48 

1. Fonte: Deus 
Reconhecimento Correto (Dt 8:17-18) 
Humildade Sincera (Jó 1:21) 
Glorificação Apropriada (Pv 3:9-10) 

3. Meio: Trabalho 
Oportunismo Ético (Gn 41:39-41) 
Qualidade Excelente (Cl 3:22-24) 
Dedicação Intensa (Pv 13:4) 
Intensidade Racional (Pv 23:4) 

 

2. Agente: Trabalhador 
Motivação Legítima (Pv 23:4-5) 
Competência Máxima (Pv 22:29) 
Postura Adequada (1Pe 2:18-19) 
Integridade Inegociável (Pv 11:1) 
Contentamento Singelo (1Tm 6:7-8) 

 

Três fatores: 
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Para Utilização do Sustento 
Quatro Virtudes: 
1.  Habilitação 

–  Temer a Deus (Pv 31:30) 
–  Buscar Sabedoria (Pv 31:26) 
–  Força e dignidade (Pv 31:25) 

2.  Prudência 
–  Não se endividar (Pv 31:11 e 18) 
–  Não desperdiçar (Pv 31:16) 
–  Planejar (Pv 21:5) 
–  Adaptar-se (Rt 2:2) 
–  Aconselhar-se (Pv 19:20) 49 

Para Utilização do Sustento 
Quatro Virtudes: 
3.   Sensatez 

–  Priorizar o que é importante (Pv 31:21-22) 
–  Empenhar-se por bons negócios (Pv 31:14) 
–  Desfrutar (Pv 31:22; Ec 3:12-12) 
–  Poupar (Pv 31:11, 16 e 18) 

4.  Abnegação 
–  Socorrer o necessitado (Pv 31:20) 
–  Sustentar fielmente a obra do Senhor (Ml 

3:8-10) 
50 

TRABALHO DE CASA 

51 

AUTO AVALIAÇÃO 

Escala 

52 

53 

Vida Familiar - Cônjuge 

• Como está o Relacionamento Conjugal? 
0 1 2 -1 -2 

Íntimo 
Harmonia 
Prazeroso 
Fortifica-se Diariamente 
Amor 
Primeiro o outro 
Oro sistematicamente 
Passamos tempo juntos 
Harmonia real 

Frio / superficial 
Conflitos 
Um fardo 
Prestes a acabar 
Ódio/indiferença 
Primeiro Eu 
Nada ou pouco oro 
Não passamos tempo juntos 
Vida de aparências 

54 

Vida Familiar - Pais / Filhos 

• Como está o relacionamento pais/
filhos? 

0 1 2 -1 -2 

Íntimo 
Harmonia 
Presença, tempo junto 
Confiança 
Amor 
Respeito 
Ministro a meus filhos 
Oro por meus filhos / pais 

Frio / superficial 
Conflitos 
Ausência 
Desconfiança 
Ódio 
Desrespeito 
Deixo a igreja ministrar 
Nada ou pouco oro 
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55 

Vida Familiar - Administração 

• Como tem administrado seu Lar? 

0 1 2 -1 -2 

Finanças sob controle 
Poupo sistematicamente 
Gastos equilibrados 
Gastos com necessidades 

Problemas financeiros 
Nunca sobra nada 
Consumismo 
Desperdícios 

AUTO AVALIAÇÃO 

Quadrantes 

56 
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Análise FFOA 
Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 

VISÃO DE FUTURO 

• Como você sonha estar em sua comunhão 
com Deus daqui a 10 ou 20 anos? 

•  Escreva frases que descrevam o ideal 
para você 

•  Faça preferencialmente proposições 
tangíveis, mas pode fazer também as 
intangíveis 

59 

METAS 

•  Faça planos para 3 anos 
•  Proponha objetivos mensuráveis 

(quantificáveis) para você poder avaliar 
se alcançou ou não. 

60 
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AÇÕES 

• Defina o que você vai fazer este ano. 
•  Seja específico - evite proposições 

genéricas. 

61 


