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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: 1 Jo 1.8-10 

PALAVRAS CHAVE: Família, pecado, cristão. 

OBJETIVO: Expor a importância da luta contra o pecado no âmbito familiar. 

 

Para entender a passagem 

“Para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e 

enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de 

Deus e Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria 

e da ciência.” 

Colossenses 2:2,3 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Na lição passada aprendemos que a instituição chamada família foi criada 

por Deus no jardim do Éden, sendo da vontade do criador que homem e mulher se 

unissem e formassem uma só carne. Também vimos que não era bom que o 

homem estivesse só e logo Deus deu a ele uma auxiliadora idônea para que 

houvesse uma perfeita união entre homem e mulher. A mulher por sua vez, ajuda e 

completa o homem em todos os sentidos, sendo uma perfeita companhia e apoio 

para ele. 

 

Na lição de hoje abordaremos um tema comum e que todo o cristão 

entende que seja verdade em seu lar, porém, nos perguntamos: será que nosso lar 

é um lugar centrado em Cristo? Será que é suficiente minha esposa e eu irmos juntos 

a igreja e isso basta para dizermos que nosso lar está centrado em Cristo? De fato 

esse é o pensamento de alguns cristãos, infelizmente. Mas o que é um lar 

centralizado em Cristo?  

 

Nesta lição abordaremos quatro pontos que nos ajudarão a responder essa 

pergunta. 

 

TEMA: A IGREJA CENTRADA NA PALAVRA 

LIÇÃO: UM LAR CENTRALIZADO EM CRISTO 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/2/2,3+
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I. COMO É UM VERDADEIRO LAR CRISTÃO?________________________________________ 

 

É possível ter um lar centralizado em Cristo neste mundo atual cheio de 

problemas e pecados? Para nós cristãos diríamos que sim, mas isso de alguma forma 

lhe deixaria preocupado? E se a resposta for não? Qual seria seu posicionamento? 

 

No entanto, a verdade é que o nosso lar muitas vezes deixa a desejar. E isso 

não é nada restrito a você e ao seu lar. Existem muitos crentes que em um momento 

de franqueza, lhe dirão que enfrentam também as mesmas dificuldades. Em sua 

maioria, os lares cristãos ficam lamentavelmente aquém dos padrões bíblicos; e 

todos sabemos muito bem disso.  

 

Então, como é um verdadeiro lar cristão? Será que é um lugar onde reinam, 

continuamente, a paz e o silencio, a tranquilidade e a alegria? É claro que não! 

Haja vista que, devemos recordar o fato sobre um verdadeiro lar cristão é que ali 

vivem pecadores. 

 

A ideia de que o lar cristão é perfeito ou quase perfeito não é bíblica. No lar, 

os pais falham. E muitas vezes falham lamentavelmente. Falham no relacionamento 

mútuo. Falham em relação aos filhos e, obviamente a Deus. Os filhos também 

falham. Trazem boletins escolares cheios de notas baixas, fazem pirraça no 

supermercado e às vezes tem um comportamento constrangedor quando se tem 

visita no lar. Marido e mulher discutem, ficam irritados um com o outro e, às vezes, 

tem desentendimentos sérios. 

 

No entanto, nos perguntamos se há alguma diferença entre essa discrição e 

a casa do lado, onde ninguém professa ter fé em Jesus Cristo. A resposta para essa 

pergunta é simples: somos pessoas convertidas, porém, imperfeitas. Na verdade, 

toda a Bíblia trata do início ao fim, de como Cristo salva os homens do pecado. A 

salvação é completa; envolve justificação, santificação e glorificação. Pela graça, 

por meio da fé, Deus justifica os crentes em um ato instantâneo. Na santificação, os 

crentes são transformados pouco a pouco à imagem de Jesus Cristo.  

 

Portanto, Um verdadeiro lar cristão é onde vivem pecadores; mas é, também, 

um lugar onde as pessoas admitem esse fato, compreendem o problema, sabem 

qual é a solução e, como resultado, crescem na graça de Deus. 

 

II. A FAMÍLIA CENTRADA EM CRISTO ADMITE SEUS PECADOS________________________ 

 

Por saberem que a Bíblia diz que nenhum crente jamais é perfeito nesta vida 

(1. Jo 1.8-10), os crentes podem reconhecer esse fato, aprender a antecipar o 

pecado e se preparar para lidar com ele no âmbito familiar. Os crentes jamais 

devem recorrer a racionalizações, desculpas ou transferências de culpa (embora, 
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é claro, como pecadores, às vezes o façam) para tentar diminuir a importância e a 

gravidade do seu pecado. 

Entretanto, deve haver certo nível de franqueza, honestidade e flexibilidade 

nos relacionamentos que os crentes mantém uns com os outros, especialmente no 

lar. Não estou sugerindo, de maneira alguma, que podemos ser flexíveis com o 

pecado. Pelo contrário, o que estou tentando dizer é que os crentes não precisam 

perder horas de esforço inútil, tentando encobrir os rastros do pecado. 

 

Devemos admitir a verdade, e isso vem com a possibilidade de 

arrependimento; e, com o arrependimento, eles podem esperar o perdão e a ajuda 

de Deus e a ajuda mútua. Os crentes podem, como resultado disso, escapar 

rapidamente de padrões pecaminosos de vida. Podem concentrar seu tempo e 

suas energias no esforço de substituir os padrões pecaminosos por padrões bíblicos 

de vida. Em vez de perderem tempo minimizando ou negando o pecado, os 

crentes podem se concentrar em trará o pecado (1 Jo 3.6). 

 

III. A FAMÍLIA CENTRADA EM CRISTO SABE O QUE FAZER COM SEUS PECADOS_______ 

 

Por terem a Bíblia como seu padrão de regra de fé e prática, além de 

saberem por que ocorrem problemas em casa, os crentes também sabem o que 

fazer com eles. Assim, o verdadeiro lar cristão difere da casa do não crente porque 

pode usar preceitos e exemplos bíblicos com sucesso, para abordar e resolver toda 

e qualquer ocorrência de pecado. Essa é uma diferença muito significativa. 

 

A Bíblia não se limita a fornecer orientação sobre o que fazer quando um ou 

mais membros da família pecam; vai além disso e mostra o que fazer para que 

tenhamos certeza de que tal erro não se repetirá no futuro. Os pais podem, 

certamente, evitar muito sofrimento desnecessário na criação de seus filhos, 

quando, de maneira natural (em vez de ficarem falsamente chocados), esperam 

que seus filhos façam coisas erradas em casa, na escola e em público. 

 

Portanto, não há necessidade de sujeitar os filhos a uma disciplina excessiva 

e imprópria ou à raiva excessiva que, às vezes, resulta de um sentimento já 

guardado no coração. Os cristãos não devem esquecer da doutrina do pecado 

original (Rm 5.12), além de ser verdade em teoria, é um princípio que opera na vida 

de “João” e de “Maria”. Desta forma, reconhecerão o pecado como ele realmente 

é e lidarão com ele de maneira bíblica. 

 

IV. A FAMÍLIA CENTRADA EM CRISTO ABANDONA SEUS PECADOS___________________ 

 

Onde há vida espiritual, há também crescimento espiritual. Nenhum crente 

pode permanecer o mesmo ontem, hoje e amanhã. Uma suposição fundamental 

da fé cristã é que haverá progresso, partindo do pecado e seguindo em direção a 
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justiça (Rm 6.18; 2 Co 5.21). Onde houver estudo bíblico, oração, testemunho e 

comunhão dos santos, o Espírito Santo de Deus agirá para produzir o seu fruto. Esse 

fruto é justiça.  

 

O lar cristão deve ser um ambiente de arrependimento e perdão, sendo 

todos conscientes que são pecadores, e devem lutar com todas as forças para 

negar o pecado em suas vidas, e dizer “NÃO” para o pecado. Contudo, os crentes 

do lar cristão, nunca devem se contentar com suas limitações, porém, acima de 

tudo, devem lutar para nunca mais cometerem o mesmo erro, abandonado de 

fato as velhas práticas.  

 

O lar cristão é um lugar em que pessoas pecadoras enfrentam os problemas 

de um mundo pecaminoso. Todavia, enfrentam-nos com Deus e seus recursos, os 

quais estão todos centralizados em Cristo. As pessoas que vivem no lar cristão são 

pecadoras, mas o Salvador, que não tem pecado, vive ali também, e isso faz toda 

a diferença. 

 

V. APLICAÇÃO__________________________________________________________________ 

 

1. O lar cristão não é perfeito, porque nós não somos perfeitos, no entanto, 

temos a Bíblia que nos ajuda e nos molda para um padrão santo que agrade a 

Deus; 

2. A família cristã deve agir maduramente, reconhecendo seus pecados 

e crescer com eles de uma forma que honre a Deus; 

3. A família centralizada em cristo sabe o que fazer com os seus pecados, 

porque ele já espera que eles aconteçam, e desta forma já tem uma resposta 

puramente bíblica para eles; 

4. Dentro da família cristã os pecados devem ser abandonados, 

mediante a confissão, arrependimento e perdão. E devem lutar contra suas 

vontades para que o pecado não torne a acontecer. 

 

VI. CONCLUSÃO_________________________________________________________________ 

 

A família cristã centralizada em Cristo, tem consciência de suas limitações 

e tem compreensão da sua natureza pecaminosa, por isso a família cristã utiliza 

seu manual de regra de fé prática na vida comum do lar, para que todos 

encontrem respostas bíblicas que lhe ajudem a crescer mais e mais para a glória 

de Deus. 


