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

Na lição da próxima semana vamos aprender com toda atenção e carinho o 
que Deus tem a nos ensinar acerca da cruz, a fim de remodelarmos nossas 
famílias, à luz do modelo bíblico de uma família sadia.

Aplicando:

O fundamento da nossa cruz: Antes de tudo, precisamos entender o que 
significa a nossa cruz. Nossa cruz é a cruz que Jesus disse que devemos 
carregar. Cristo nos diz: “Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, 
tome a sua cruz e siga-me. ” (Mc 8.34). O próprio versículo explica o que significa 
carregar a cruz: negar a si mesmo. Desta forma, quando falamos de nossa cruz, 
estamos nos referindo ao processo diário de negar ao pecado. Todos os dias 
somos tentados a pecar, mas devemos dizer não à nossa natureza pecaminosa. 

A motivação da nossa cruz: No entanto, quando entendemos 
profundamente a cruz de Cristo por nós, nasce em nosso coração uma gratidão 
profunda, que tira o peso da lei, o medo do inferno e nos constrange a retribuir a 
Deus com uma vida de negação ao pecado. Ainda que não consigamos viver 
perfeitamente sem pecado, devemos ser incansáveis na busca por agradar a 
Deus. Nossa cruz é motivada pela cruz de Cristo. Nossa cruz é ordenada pelo 
próprio Cristo. Nossa cruz é resultado da cruz de Cristo. Quando entendermos 
isso, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, bons pais será uma 
tarefa menos difícil, menos pesada, pois, quando sentirmos ódio, impaciência, ira, 

cobiça, rancor, o amor de Cristo revelado na cruz gratuitamente nos constrangerá 
a retribuirmos assim ao nosso próximo, começando dentro da própria família.

A execução da nossa cruz: Não conseguimos controlar e mudar nosso coração, 
porque ele é desesperadamente corrupto (Jr 17.9). No entanto, podemos mudar 
nosso comportamento. E é exatamente isso que a Bíblia nos exige: “Sede vós 
também santos em todo o vosso procedimento” (1Pe 1.15). Isso significa que você 
não deve esperar se ver livre da mágoa para poder tratar bem seu próximo. Faça o 
bem, mesmo que em seu coração você tenha mágoa. 

1. Trate bem o seu esposo, mesmo que seu coração não queira;
2. Seja submisso a seus pais, mesmo que seu coração não queira;
3. Mantenha-se fiel à sua esposa, mesmo que em seu coração, por mágoa 

ou por investidas malignas, você seja tentado a trair. 

Isso tudo será muito difícil ao nosso coração pecaminoso. Por isso, dizer NÃO as 
nossas vontades gerará sofrimento intenso, mas não desça da cruz. Mantenha-se 
firme.

Atividade:

Faça uma cruz de papel (cada um deve fazer a sua cruz), e escrever nela todos 
aqueles pecados que você tem cometido diariamente. Coloque em um lugar visível 
para que você possa estar orando diariamente e pedindo forças a Deus para dizer 
NÃO a sua natureza pecaminosa. ex: (briga com familiares, irritação com colegas 
de escola, de trabalho, impaciência, grosseria, egoísmo...) 
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