
 

Aos pais, 

Esse devocional é para toda a família. Separe um tempo em 
família e dedique ao estudo da Palavra de Deus. Ensine o seu filho no 
caminho que deve andar, para que tenhas alegria e paz quando estes 
chegarem à fase adulta. Entendam que a vida espiritual do seu filho é 
de total responsabilidade de vocês pais.  

O ministério infantil tem o prazer de contribuir no crescimento 
espiritual do seu filho. Para isso, precisamos do apoio de vocês (pais), 
para caminharmos juntos com o mesmo propósito, durante todo o ano 
de 2019. 

Próximo domingo (21.07), estaremos aprendendo sobre: A Família Cristã 
no deserto. Abaixo segue a leitura e perguntas para serem estudados entre pais e 
filhos. 

 
 Na lição da próxima semana vamos aprender que Deus permite provações em 
nossa vida para nos tornar mais humildes, pois está na essência de nossa natureza 
a tendência à soberba e ao orgulho. Ele também nos leva às provações para nos 
purificar. Nos momentos de provações da nossa família, Deus traz à tona falhas em 
nosso caráter que necessitam ser tratadas. Deus prova a família cristã, a fim de 
aprimorar o caráter de seus filhos. 

  Não reclame. Nos momentos difíceis temos a tendência a reclamar, como fez 
o povo de Israel no deserto (Nm 11). Quando for tentado a reclamar, lembre-se do 
propósito para Deus levar sua família ao deserto.   

 Não fique ansioso. É natural ficarmos ansiosos nos momentos difíceis, lembre-
se de que Deus estava com o povo no deserto (“ele te guiou nestes quarenta anos”). 
Deus nos manda para o deserto, mas não nos deixa, ele está conosco todos os dias. 
Ele nos prova, mas nos dá assistência em nossa fraqueza. Confie no cuidado de 
Deus (1 Pedro 5.7) 

  

 

 

 

 

 Leia em família essas três referências abaixo e façam uma análise no que sua 
família precisa de atenção e orem juntos pedindo a Deus sabedoria e forças e 
perdão pelos pecados.  

1. Deuteronômio 8.2 – Muitas vezes Deus nos coloca em situações 
humilhantes para curar nosso orgulho e soberba. Explique a seus filhos 
o significado desses pecados, para que desde cedo eles possam 
compreender e não os praticar.  

2. Ainda em deuteronômio 8.2, Deus leva seu povo ao deserto para prova-
los. Deus prova nosso caráter, temos que tirar toda sujeira de nosso caráter 
para que possamos ser transformados na imagem de Cristo. 

3. Em Deuteronômio 8.2, vemos também que Deus nos leva ao deserto para 
saber o que está nos nossos corações, não que Ele não saiba, mais Ele 
quer nos mostrar o que está escondido em nossos corações e que passa 
muitas vezes desapercebidos por nós.  
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