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SENTIR 
Imagine que você está frente a um espelho. O que você vê? 

Descreva. 
APRENDER 
 

 

A história de Jacó e Esaú envolve mentira, traição, desprezo e a 
misericórdia de Deus se manifestando nas suas vidas. É verdade que 
Jacó usurpou a bênção de Esaú além de, conduzido por pouca sabedoria 
da sua mãe, também mentir. Porém, o próprio Esaú vendeu o seu direito 
de primogenitura por um prato de lentilhas, desprezando o que o Senhor 
tinha para Ele. 
 
Suas vidas ficaram marcadas por aquilo que receberam em casa. Por 
passar mais tempo com sua mãe, Jacó, que tinha aprendido sobre Deus, 
colheu o fruto da sua traição, mas se arrependeu e transformou-se em 
Israel. Esaú, que passava mais tempo longe de casa, encheu-se de ira e 
deu origem a um povo que se tornou inimigo de Israel e foi amaldiçoado 
por Deus: os edomitas. 
 
Jesus teve uma família diferente, com pais unidos, num mesmo 
propósito, numa mesma mensagem, educando seu filho com limites, com 
princípios. A casa de Isaque e Rebeca estava dividida e isso marcou 
profundamente a história de seus filhos. 
 
REFLETIR 
 
A história que compartilhamos aqui nos ensina que nossos filhos 
aprendem mais com o que falamos ou com o que fazemos? 

O que significa para você a expressão: “tempo de qualidade”? Você tem 
tido esse tempo com sua família?  
 
O amor que expressamos é incondicional? Independe da vida, escolha 
ou caminho que nossos filhos tomem?  
 
Como está sua casa? Como está o seu casamento? Vocês estão mais 
próximos do Isaque e Rebeca ou de José e Maria? 
 
O que nossa casa reflete? O que nós, como casa de Deus, refletimos na 
vida dos nossos filhos e das pessoas próximas? O que o nosso 
casamento reflete?  
 
O que você gostaria que sua vida ou sua casa refletisse? Você crê que 
o Senhor pode fazer um milagre em sua casa, caso você pense que ela 
não reflete ainda o que aprendemos hoje? 
 
APLICAR 
 

A família de Jesus é a nossa referência de um lar que reflete o 
verdadeiro amor de Deus. Uma casa onde há amor incondicional, há 
limites, há princípios, há liberdade – que é diferente de libertinagem – há 
respeito, há unidade, há propósito. 
 

Vamos orar para que haja em nossas famílias prosperidade, 
unidade, sabedoria, espírito de paz. Que o Espírito Santo possa 
convencer de possíveis atitudes inadequadas que estão sendo 
cometidas e que produza arrependimento, mudança de mente e coração.  
 

Que a partir de hoje possamos fazer e construir diferente, para ter 
uma casa que reflete o amor de Deus. 
 
 

NESTA SEXTA-FEIRA TEM ATMOSFERA! 
 
Nossa Comunidade tem se levantado intensamente em vários 
movimentos de oração.  
 
Nesta sexta 20 horas na CGSede vamos nos unir e buscar juntos 
Àquele que escuta e responde aos nossos clamores.  
 
Venha com a sua célula, seus filhos e seus amigos!  


