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Compartilhe com o grupo uma experiência que você viveu
que ficou clara a atuação de Jesus.

Por tantas bênçãos e principalmente por
tudo que Ele é, adoremos ao Senhor.

Sugestão de música
Volume 1 Nº27
Te adoramos, oh Altíssimo!

Todas as famílias felizes se parecem entre si e as infelizes
são infelizes cada uma a sua maneira.

Temos conhecimento através da TV, jornais e tantas outras formas de comunicação da grande
quantidade de pessoas que vivem nas ruas por causa das drogas. Suas famílias, muitas vezes, vivem
numa busca incessante por essas pessoas, sem saber onde podem estar; sem saber se estão sendo
maltratadas ou violentadas ou se ainda estão vivas. Infelizmente esse é o retrato de muitas famílias.

Hoje, a família está sendo bombardeada de todos os lados. As brigas, desentendimentos, agressões verbais, desrespeito, lágrimas,
agressões físicas, tem marcado a realidade de muitas famílias. Não são poucas as mulheres que precisam se maquiar para esconder
uma agressão da noite anterior. No entanto, ainda que essa realidade se multiplique isto não esvazia a idéia de que a família é projeto
e plano de Deus. É a instituição divina mais antiga no mundo e é a experiência mais significativa que cada um de nós pode
experimentar.
Viver em família não é fácil, pois é o lugar onde não podemos esconder nossas sombras. Em nenhum outro lugar nós somos mais
autênticos do que no ambiente da nossa família. Os valores básicos de convivência em sociedade são aprendidos no ambiente da
família e é na família que vivemos nossas experiências mais profundas que vão nos marcar pelo resto da vida.
Experiências agradáveis como um abraço ou um beijo dos pais ou ver seus pais orando. Mas também experiências desagradáveis de
agressões físicas que desequilibram e desestruturam o indivíduo para o resto da vida a menos que o evangelho o alcance e o
transforme.
Esse texto em que lemos é um texto de peso por 2 razões: primeiro porque era a ultima vez que Jesus estava passando por Jericó,
Jesus estava indo para Jerusalém onde seria preso, julgado condenado e executado. Se Zaqueu não agarrasse essa oportunidade
ele não teria outra. Em segundo lugar é porque Jesus diz: “Hoje me convém entrar em sua casa”. O que Jesus queria dizer com essa
frase era que: Ele necessitava entrar na casa de Zaqueu. Ele queria entrar na casa de Zaqueu. O sentido da frase era como se Jesus
tivesse urgência de entrar na casa de Zaqueu.
Existem muitos lares sacudidos por muitos inimigos impiedosos capazes de atingir qualquer família.

Quais são esses inimigos do lar?

1) Satanás - Através de mecanismos sutis de inversão de valores, satanás tem influenciado a família mais do que possamos
imaginar. Tudo que gera a possibilidade da destruição da família tem o dedo de satanás. Nenhuma conquista pessoal; nenhuma
prosperidade material; nenhum reconhecimento popular compensa a dor e o trauma de ver uma família se decompondo ou um filho
no caminho das drogas. A família é um alvo estratégico, pois não atinge somente um ou dois, mas a família inteira.
2) Dívida - Nossa cultura é consumista mais do que incompatibilidade de gênio as dívidas podem acabar com a família.
Temos que descobrir a graça do contentamento. Filipenses 4:11 e 12.
3) Infidelidade Conjugal - Vivemos numa cultura que celebra de forma muito intensa a infidelidade conjugal como modelo.
Uma cultura de casamento descartável. Lidamos com adultério como se fosse algo normal. Hoje se fala até em adultério virtual.
Adultério sempre será pecado. Adultério é quebra de aliança física, emocional e espiritual.

4) Drogas - Muitas famílias estão se destruindo pelas drogas e pelo álcool. Uma pessoa dominada pela droga adoece a
família toda. Fazendo todos viverem a angustia de ver um ente querido sair de casa bem e um tempo depois, voltar como um trapo
humano.

Qual foi a palavra de Jesus pra Zaqueu?

Lucas 19:5
Jesus queria entrar em sua casa. Ele tinha necessidade de entrar em sua casa.
Jesus quer entrar também em nossas casas, nossas vidas e em nossas famílias.

Qual foi a resposta de Zaqueu?

Lucas 19:6
E Zaqueu apressando-se desceu da árvore e o recebeu com alegria.
Conclusão: Jesus quer entrar em nossas vidas. Jesus não força a sua entrada na casa de ninguém. Zaqueu poderia ter dito “não” a
Jesus. Mas Zaqueu o recebeu com alegria e por causa disso Zaqueu foi transformado.
Em Lucas 19:8 Zaqueu mostra arrependimento e mudança de vida.
Depois desse episódio, com certeza, a casa de Zaqueu jamais foi a mesma.

“Quantos lares precisando de paz. Quantas pessoas endinheiradas dariam tudo que tem para terem paz”.
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Se você conhece alguém ou alguma família vivendo dessa forma, ore por eles.
Coloque seus nomes para que seu Pequeno Grupo interceda por eles.

Se você tiver oportunidade. Convide essas pessoas a participarem do seu Pequeno
Grupo e também a fazer uma visita à nossa Igreja.

RECADOS PARA O FACILITADOR
Não deixe de orar por seu Pequeno Grupo e incentive os integrantes do Pequeno Grupo a orarem pelos
Facilitadores e Lar Hospedeiros.

Não se esqueça de compartilhar com o seu grupo sobre o desafio da campanha:
“100 DIAS DE ORAÇÃO PELA FAMÍLIA” de 12 de maio a 19 de

agosto.

Facilitador, nossa Igreja está nessa campanha. Incentive seu grupo a participar. Incentive para que cada
integrante dê o seu nome para orar pelas Famílias.
Se todos nós nos unirmos em oração veremos uma grande transformação nas Famílias Brasileiras.
“Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.” Atos 16.31.
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