
 

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 (28.07), estaremos aprendendo sobre: A Família Cristã 
e a Graça. Abaixo segue a leitura e perguntas para serem estudados entre pais e 
filhos. 

 
 Na lição da próxima semana vamos aprender que devemos ser graciosos 
como Deus foi gracioso para conosco na cruz. Nós fomos salvos pela graça. Essa 
graça de Deus se manifestou salvadora mediante a propiciação em Cristo, do 
serviço redentor de Cristo e o amor revelado na cruz. Assim, também devemos ser 
graciosos na família cristã, não permitindo que se ponha o sol sobre nossa ira, 
servindo uns aos outros e demonstrando amor uns pelos outros, porque isto é uma 
dívida nossa.   

 Aplicando: 

 Ao marido: se você está irado com sua esposa, não demonstre a sua ira. 
Lembre-se de Jesus, chame-a para conversar e tente resolver a situação de forma 
pacífica. Se preciso, peça ajuda a seu líder espiritual. Chegando em casa, não 
pergunte se ela precisa de ajuda. O trabalho de casa também é seu. Como você faz 
no seu emprego, seja proativo e busque observar as lacunas em sua casa e família, 
para tentar resolver e ajudar. Lembre-se, essa atitude é uma dívida sua com sua 
família. 

 A esposa: do mesmo modo, desvie o seu furor e mágoa e ore, pedindo que 
Deus lhe dê graça. Converse com seu esposo para resolver possíveis conflitos e, 
se não conseguir, peça ajuda a pessoas capacitadas. Sirva sempre. Isso é amor, e 
amor não é opção, é dívida. 

Aos filhos: Demonstrem atitudes de serviço aos pais, como forma de honrá-los. Não 
fiquem irados com eles, antes, perdoem e conversem com calma e amor. Lembrem-
se, os filhos devem obediência aos pais até se casarem, mas a honra deve perdurar 
por toda a vida. 

 

 

Atividade: 

Durante a semana demonstrem amor uns pelos outros em casa, seja ajudando nas 
atividades domésticas, seja deixando um cartãozinho com palavras de amor e 
incentivo entre cônjuges e entre pais e filhos, seja no modo de falar manso. Se 
possível tirem um dia na semana e aproveitem em família fazendo alguma atividade 
que todos gostem.   
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Devocional Semanal 

22.07 a 27.07 


