
ESTUDO 15 
 
 

MINHA FAMÍLIA 
 
 
TEXTO: Gênesis 12:3 
  
INTRODUÇÃO: 

• Deus tem aliança com a família. Você ama a sua família? Você valoriza a sua família? 
Se você ama a sua família, você não deixará um deles nas mãos do diabo. Deus lhe 
dará ousadia para arrancar sua família das mãos do diabo. 

• Uma vez ouvi a seguinte frase de uma mãe: “se for preciso entrar no inferno para tirar 
meus filhos de lá, eu entro, saio ilesa e trago meus filhos”.  

• Precisamos da consciência que nossa família faz parte do nosso projeto e o nosso 
projeto deve ser o projeto de Deus.  

• A nossa família faz parte do projeto de Deus assim como nós já estamos incluídos no 
projeto do Pai. O projeto de Deus é incluir e não excluir e Ele quer incluir sua família no 
Reino. 

 
1. COMPROMETA-SE COM SUA FAMÍLIA 

• A família precisa estar debaixo da consciência profunda de fidelidade, para que satanás 
não roube nossa casa, nem leve nossa gente.  

• Você tem alguém que ama profundamente e esta pessoa não é salva?  

• Certamente sua resposta foi sim. Nós temos um contingente imenso de pessoas que 
amamos profundamente, sabemos que irão para o inferno se não confessarem Jesus e 
não tomamos uma providência.  

• Mas, eu creio que Deus vai lhe dar um batismo de amor sobrenatural para você 
conquistar sua família. 

• Querido, você pode ganhar as pessoas do seu trabalho, seus vizinhos e seus amigos; 
você pode conquistar até nações, mas se você não conquistou sua família, você não é 
completo.  

• Deus lhe forjará para você conquistar sua família.  

• Você não levará afronta e derrota, nem permitiremos que o diabo roube o prazer e a 
alegria de vermos nossa família salva.  

• Não tem homem de coração endurecido neste mundo que não consiga ser convertido.  

• Não existe campo difícil, o que é difícil é encontrar um crente comprometido.  

• Não existe família difícil, o que é difícil é encontrar um membro da família comprometido. 
 
2. PONTO DE CONTATO PARA AS BÊNÇÃOS  

• Toda fidelidade na Bíblia começa em uma casa. A base da fidelidade é a família.  

• Se a família for fiel, a sociedade será fiel. A sociedade é infiel porque falta fidelidade na 
família.  

• Todos nós, na fidelidade, nos tornamos um para-raios das bênçãos de Deus. O Senhor 
derrama as bênçãos e procura alguém na Terra que seja o ponto de contato.  

• Deus só quer um filho dentro de casa para que toda a família seja transformada.  

• Esse filho Deus já tem: é você! Por intermédio da sua vida toda a sua família será 
transformada. Você vai se tornar o para-raios de Deus. A bênção de Deus virá, procurará 
o ponto de contato, encontrará homens e mulheres fiéis e será derramada. 

• Se nossos antecedentes tivessem recebido a revelação do cuidado familiar, muitas 
catástrofes não teriam acontecido.  



• Se caminhássemos debaixo do princípio divino, se houvesse pai e mãe assumindo 
funções sacerdotais, ensinando-nos o caminho do Senhor, não apenas o caminho da 
igreja, a nossa casa seria a sede do avivamento.  

• Quero profetizar que a sua casa será conhecida como a sede do avivamento. 
 
3. MINHA CASA A BASE DA FIDELIDADE 

• A família está ligada ao contexto social, mas acima de tudo ela é a representatividade 
legal do projeto de Deus, é a base legal de Deus.  

• Quando Deus começou a trabalhar na Terra não havia templos ou sinagogas, havia 
famílias que amavam ao Senhor, famílias que compartilhavam do cordeiro.  

• Era na família que todos começavam a receber a vida de Deus, onde o candelabro era 
aceso, onde os princípios de Deus eram conservados e vividos.  

• Quando vieram as dispersões e as dificuldades, os judeus permaneceram porque eles 
não eram apenas de templos, eram de casas.  

• E de casa em casa corria-se a novidade que o Senhor dava livramentos ao Seu povo.  

• Quando Israel saiu do cativeiro egípcio e babilônico, não tinha templos. As suas casas 
eram o templo do Senhor e era nelas que a glória de Deus se derramava. As famílias 
que partilhavam do cordeiro tinham livramento de morte e todas as necessidades eram 
supridas. 

• O povo de Israel, quando saiu do Egito, ficou rico da noite para o dia, recebeu 
livramentos no deserto, porque suas casas se tornaram a base da fidelidade.  

• Se a sua casa se mantiver na fidelidade, Deus fará algo sobrenatural. 

• A casa na fidelidade é aquela que conserva uma linguagem santa.  

• O tipo de linguagem usado numa casa é fator determinante para que as bênçãos 
permaneçam ou retirem-se.  

 
CONCLUSÃO 

• A sua casa se tornará a base da fidelidade mediante os decretos que ali são liberados. 
Não há um de nós que não precise melhorar em casa. Muita gente perdeu casamento, 
filho, negócios, grandes oportunidades por causa de atitudes erradas dentro de casa. 

• Mas, Deus nos ensina que a confissão posterior anula a anterior. Se você mudar suas 
atitudes, mudará de vida. Um homem é aquilo que pensa que é, e o que ele pensa sobre 
si, ele fala. “Porque, como ele pensa consigo mesmo, assim é.” (Pv. 23:7). 

• Deus está chamando nossa atenção para que a nossa casa se transforme na base da 
fidelidade. A igreja nasce em casa e não nos templos. Deus fará da sua casa uma igreja. 
O pai da fé, Abraão, nos ensinou a doutrina da fé e fidelidade. Hoje, aprendemos esses 
princípios e eles podem ser falados na igreja, mas devem, primeiramente, ser vividos 
em casa. Todos nós receberemos a unção de vivermos a essência dessa doutrina em 
casa e nossa casa se transformará no melhor lugar da Terra. 

 
 

 


