O que fazer quando as coisas vão mal em sua
casa?
Pr Celso Martinez
De 14 a 19 de maio
Culto do dia 06 /05 /18 (noite)
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de sugestões de
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê para
distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que
eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer.
I Cron.7:20-23.























A primeira frase do Livro de Leão Tolstoi, “Ana Karênina” diz: “Todas as famílias felizes se parecem
entre si; as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira”.
As coisas iam mal na casa de Efraim, pois havia perdido dois filhos, Ezer e Elade. Perder um filho já em
si é uma grande tragédia, o que se poderá dizer de dois?
Essa era a circunstância que definiram que as coisas iam mal na casa de Efraim.
Há, modernamente, circunstancias outras que afetam a família e fazem viver a mesma realidade.
Todas as famílias passam, invariavelmente por problemas, por serem normais.
Há problemas, porém, que ameaçam a família, e a põem em risco de permanência:
Há sinais que apontam para o fato de que algo não vai bem na família:
1. Discussões violentas.
Gritos e ofensas verbais, são expressões verbais que se desejava tornar física. Ou seja, a intensidade
do grito é um demonstrativo do que se gostaria de fazer fisicamente.
2. Agressões físicas.
A violência é uma das questões sociais que mais causam preocupação e é abordada como um
problema de saúde pública em todo o mundo.
Especificamente, a Violência Intrafamiliar é aquela se refere a todas as formas de abuso que
acontecem entre os membros de uma família, caracteriza as diferenças de poder entre estes, e podem
envolver a relação de abuso que incluem condutas de uma das partes em prejudicar o outro (Seldes,
Ziperovich, Viota & Leiva, 2008).
3. Silêncio na comunicação.
O silencio é para a família, o que o sal em excesso é para a saúde: morte silenciosa. Há famílias que
já não conversam. Não há dialogo. Embora perto fisicamente, há entre eles, um abismo gigantesco.
Conspira para isso também o uso excessivo da internet, grande vilã da família.
4. Vício em Pornografia.
O governo norte-americano, que está lentamente acordando para o problema, divulgou um relatório em
2012 que diz que um em cada três meninos entre 10 e 13 anos já viu conteúdo explícito online e quatro
de cada cinco deles se tornando consumidores regulares antes dos 16 anos.
A pornografia afeta o imaginário, por tanto, destrói o relacionamento real por conta do relacionamento
virtual.
Envenena a mente, adoece o coração.
Vivemos em uma sociedade que supervaloriza a cultura do corpo, gerando obsessão em uns, e
frustração em outros.
5. Infidelidade
Nossa cultura relativiza absolutos. Vemos, indefesos, uma avalanche de distorções relativas à
fidelidade no lar. Assim, lidamos com o adultério como se fosse algo normal.



Infidelidade não é apenas relacionamento físico com outra pessoa que não o cônjuge, mas também o
relacionamento emocional.
 Adultério sempre foi e há de ser sempre pecado.
 Na medida em que nos acostumamos com a abundância de casos de infidelidade, corremos o risco de
banalizarmos o próprio pecado de infidelidade.
Infidelidade é quebra de aliança física, emocional e espiritual. Ninguém sai de uma experiência dessas
sem profundas cicatrizes.








1. Permita que Jesus entre em sua família.
 A verdade é que Jesus quer entrar em sua casa.
Casa do Casamento em Caná: João 2.1-11 - Jesus levou ALEGRIA.
Casa de Pedro: Lucas 4.38,39 - Jesus levou CURA.
Casa em Cafarnaum: Lucas 5.17-24 - Jesus levou RESTAURAÇÃO.
Casa de Levi: Lucas 5.29-32 - Jesus levou PERDÃO.
Casa de Jairo: Lucas 8.41,42 e 51-56 - Jesus levou VIDA.
Casa de Zaqueu: Lucas 19.1-10 - Jesus levou SALVAÇÃO.

2. Busque ajuda com quem pode lhe ajudar.
 Há uma questão cultural: Briga de marido e mulher ninguém mete a colher.
 Quando uma família busca ajuda, muitas vezes já não há muito o que se possa fazer.
 Há famílias que já entraram em rota de destruição. Só Deus pode mudar a situação, mas é preciso que
se busque ajuda.
 Mudar situações é competência de Jesus.

3. Tome uma posição.
 Josué decidiu tomar uma posição em favor da sua família.
 Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade; deitai fora os deuses a
que serviram vossos pais dalém do Rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal o
servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir; se aos deuses a quem serviram
vossos pais, que estavam além do Rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:14-15

Conclusão.
1. Além dos elementos listados acima, você identifica outros sinais de que uma família não vai bem?
2. Você consegue identificar as consequências desses sinais na vida de uma pessoa?
3. Você crê que, por mais que uma família esteja doente, ela pode ser restaurada pelo poder de
Jesus?
4. Se a sua família estiver doente, o que você está disposto a fazer?
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS
Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade.
Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários

