
As duas famílias a terrena e a espiritual 
 
 
O que é uma família. 
Conjunto de pessoas vivem juntas sobre um mesmo teto, ligadas pelo sangue ou pelo amor. 
 

• Somos família de Deus ligados pelo sangue de Cristo e pelo amor de Deus. 
 
A família e o mundo. 
Vivemos em função da nossa família. Diariamente saímos para trabalhar, nos relacionamos com as 
pessoas no intuito de buscar o sustento para a nossa família,  

• A família é o elo mais importante, vivemos nela e para ela. Os problemas começam quando 
quebramos este elo, dando mais importância a outras pessoas do que a própria família. Ex. 
amigos de escola, grupo sociais, políticos e até religiosos. 

 
I Timóteo 5:8 - Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou 
a fé, e é pior do que o infiel. 
 
Qual o vínculo sagrado na unidade familiar 
Colossenses 3:14 E, sobre tudo isto, revestí-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. 
 
Quais as características do verdadeiro amor? 
I Coríntios 13: 04_07   4 O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não se 
vangloria, não se ensoberbece, 5 não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios 
interesses, não se irrita, não suspeita mal; 6 não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a 
verdade; 7 tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 
 
O que é recomendado por Deus ao marido e a esposa ? 
Efésios 5:33 - Todavia também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher como a si 
mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. 
 
Quantas vezes se necessário devemos perdoar? 
Mateus 18:21 à 22 - 21 Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes 
pecará meu irmão contra mim, e eu hei de perdoar? Até sete? 22 Respondeu-lhe Jesus: Não te digo 
que até sete; mas até setenta vezes sete. 
 
Qual a maior e mais valiosa herança para a família. 
Salmo 127:03 Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. 
 
Que responsabilidade Deus entregou aos pais? 
Gênesis 18:19 Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois 
dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça; a fim de que o 
Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. 



Os pais educam, protegem e amam seus filhos. 
 
Nós temos não uma, mais duas famílias. 
A terrena e a espiritual. 
Para nossa carne existe o pai terreno. 
Para nossa alma existe o pai celeste. 
 
Quando nascemos nossos olhos se abrem e vimos nossos pais terreno. Porém nossos olhos espirituais 
esses não são abertos imediatamente precisamos de orientação para abri-los, buscando encontrar o 
pai espiritual que é Deus, as pessoas passam por diversas estradas:  
 
O pai terreno e o pai espiritual. 

• O espirito santo realiza a obra de Deus. Não adoramos o espirito santo mais a Deus o qual o 
envio. 

• O Pastor é o pai na fé, revelando a vontade de Deus. Reverenciamos não ao Pastor mais a 
Deus o qual o envio. 

 

Conclusão: Falando a um grande público, D.L. Moody ergueu um vidro e perguntou: 

"Como posso tirar o ar deste vidro?" Um homem gritou: "Sugando-o com uma bomba!" 

Moody respondeu: "Isso criaria um vácuo e quebraria o vidro." Depois de inúmeras 

outras sugestões Moody sorriu, pegou uma jarra de água e encheu o copo. "Assim", 

disse ele, "todo o ar agora foi removido" Ele então passou a explicar que a vitória na 

vida cristã não é alcançada "sugando um pecado aqui e ali", mas por ser cheio do 

Espírito Santo. 
 


