Retomando: O desafio da semana passada foi o de fazer uma reunião em família para falarem a
respeito das coisas que tiram a paz da família e procurar soluções para elas. Como foi?

Estudo 48 – O Desejo do Pai

➢ Resumo: Durante esta célula, veremos a respeito do Desejo de Deus que é o Pai de toda a
casa. Quais são as Suas orientações para nos como membros da Sua família.
Texto: Jeremias 31:1 e Mateus 12: 49-50.
Introdução: Antigamente, a figura do pai era muito respeitada dentro de uma casa. Sua opinião,
suas ideias, seus desejos e suas orientações eram sempre uma prioridade a ser seguida. Por algum
motivo, esse valor foi se perdendo e se modificando dentro das famílias. Porém, essa perda foi
inevitavelmente transferida para a figura do nosso Pai do Céu, Deus.

1) Qual posição o Pai do céu ocupa em seu lar?
Muitas pessoas enchem a boca para dizer que Deus é tudo em suas vidas e que Ele governa suas
casas. Porém, não passa apenas de uma linda declaração feita da boca para fora. A posição de Deus
Pai em nosso lar deveria ser a mais alta possível, mas ao invés disso, vemos Deus esquecido em
muitos lares. A consequência disso é a pior possível. Precisamos reconhecer que Deus é o pai de
TODA família. No texto de Jeremias, vemos o próprio Deus declarando que Ele é o Deus de todas
as famílias. Ele é o principal, o centro. Em Mateus, vemos que Jesus nos coloca como sendo de Sua
família. Que grande privilégio o nosso de pertencer à família de Deus, de tê-Lo sobre a nossa vida.
Quando Deus não ocupa o devido lugar, nós colocamos a nós mesmos como o centro da nossa
família. Isso causa muitos transtornos. Apesar de pensarmos que sabemos o que é melhor para a
nossa casa, podemos perceber, através do andamento dela, que não sabemos tanto assim e que
somos muito limitados. Precisamos aprender a colocar Deus como o centro do nosso lar, a dar
a Ele o devido valor e liberdade. Precisamos respeitar Seus desejos, viver a Sua vontade,
cumprir Suas orientações para que possamos ter uma família bem sucedida. Sem que Deus
assuma seu lugar em nossa família, ou seja, o centro, o lugar maior, jamais provaremos da plenitude
para a nossa casa. Deus deseja ser o Pai de toda a sua casa, Ele deseja pertencer à sua família.
2) Quais você acredita ser as posturas que agradam o Pai?
A vontade Dele para a nossa vida é que vivamos uma vida feliz e longa sobre a terra e que possamos
alcançar em nosso lar a plenitude de tudo o que Ele planejou e que é muito bom. Como pessoas que
desejam agradar o seu Pai, precisamos saber quais são as posturas que O agradam.
I – Entregar a Deus o governo do seu lar. Você já deve ter percebido que quando decidimos tomar
as rédeas da nossa família e governar com nossas próprias mãos, as coisas saem do controle. E é
exatamente essa a ilusão. Não entregamos o governo da nossa casa a Deus porque não queremos

perder esse controle que acreditamos ter. Quando entregamos a Deus o governo, estamos
permitindo que ele faça as coisas à Sua maneira. Mas precisamos sempre nos lembrar de que
Deus sabe todas as coisas e que os Seus planos são de paz. Quando Deus governa a nossa família,
além de vivermos o melhor, ainda nos mantemos protegidos debaixo de Sua poderosa mão.
Entregue a Deus o governo da sua família e prove do melhor.
II – Fazer a vontade do Pai. Em primeiro lugar, precisamos ter em mente o que a Palavra de Deus
diz em Romanos 12:2. Ela nos fala que a vontade de Deus Pai para a nossa vida e boa, agradável e
perfeita. Com isso em mente, precisamos nos esforçar para fazer a Sua vontade. Quando
cumprimos a vontade de Deus, além de estarmos fazendo o que e certo e agradando a Deus,
podemos desfrutar dos maravilhosos benefícios que essa escolha nos traz. Quando decidimos
fazer a vontade do Pai, podemos estar certos de que nós O estaremos honrando.
III – Valorizar a Sua presença. Talvez você já tenha tido a experiência de ser ignorado por alguém,
até mesmo dentro da sua própria casa. Essa atitude é muito dolorosa. Quantas vezes vivemos nossa
vida, dia após dia, mas sem valorizar a presença de Deus em nossa casa. Vivemos como se Ele não
estivesse lá. Se Deus está em sua casa, valorize a Sua presença. Conversem com Ele, orem
juntos, falem de Deus dentro de casa. Isso alegra o coração Dele. Permita que Deus faça parte
de tudo em sua família. Reúnam-se para ter um momento especialmente com Deus. Isso é
valorizar a Sua presença.
Conclusão: Deus é o Pai da sua família? Ele deseja ser o centro, o principal em Sua casa, pois Ele
mesmo sabe que dessa maneira seremos extremamente abençoados. É hora de colocar a Deus em
Seu devido lugar, de honra dentro do nosso lar. Entregar a Ele o governo da nossa família e desfrutar
dos benefícios que essa postura nos proporciona. Você deseja isso para a sua casa? Levante a mão,
vamos orar.

Desafio: Separe um tempo especial e reúna a sua família para orarem juntos entregando a Deus o
governo da sua casa. Façam votos ao Senhor de obediência e de amor.

