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ESBOÇO SUGESTIVO PARA SERMÃO:

FORTALECENDO OS LAÇOS FAMILIARES
A L A C Y  B A R B O S A

Texto bíblico:

	❝Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque 
as riquezas não duram para sempre, nem a coroa, de geração em geração. Prov 
27:23,24

I-Introdução

	❝ “A sociedade compõe-se de famílias, e é o que a façam os chefes de família. Do 
coração “procedem as saídas da vida” (Provérbios 4:23), e o coração da comuni-
dade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e 
a prosperidade da nação dependem das influências domésticas” Fundamentos 
do Lar Cristão, p. 07

Temos muitas certezas na vida e entre elas, encontramos as seguintes: minha fa-
mília é o meu maior tesouro, as crises são realidades em todas as casas e os confli-
tos fazem parte da vida. Diante dessas afirmações surge uma pergunta intrigante: 
Como podemos juntar, em baixo do mesmo teto, família, crises constantes, conflitos 
desafiantes e, ainda assim, construirmos a nossa tão desejada família saudável?
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II- Argumentação
Sabemos que não existe família perfeita, 

como também não existe a receita perfeita 
para alcançarmos uma família saudável. Po-
rém, queremos apresentar sete ingredientes 
que certamente vão colaborar para o fortale-
cimento dos laços familiares e, consequente-
mente, contribuirão para um lar mais harmo-
nioso e estável.

1-	 RESOLVA	OS	CONFLITOS	E	CRISES	COM	PA-
CIÊNCIA,	RESPEITO	E	EMPATIA	:	

Efésios 4: 26-27, 29-32

Na proximidade e convivência com familia-
res, inevitavelmente, haverá divergências de 
ideias e opiniões, que na maioria das vezes, 
culminará em conflitos. A sabedoria está na 
forma como a família lidará com eles, pois, 
estes momentos podem se tornar ferramen-
tas poderosas para trazer mais conhecimen-
to, amadurecimento, aprendizagem e forta-
lecimento da estrutura familiar. O segredo é 
sempre ter autocontrole e tratar as pessoas 
envolvidas com respeito, paciência e empatia.

2-	 INVISTA	NO	DIÁLOGO
Provérbios 15:1 ; Prov 25:11

Diz o ditado popular que “de uma boa con-
versa ninguém escapa”. Existe muita verdade 
nesta simples afirmação. Por exemplo, dian-
te de um conflito ou distanciamento familiar, 
quisermos retornar ao estado de calmaria 
e proximidade, devemos agir com cautela e 
sabedoria ao falar. É importante estar aten-
to para ouvir além das palavras, num diálogo 
sem pressa, verdadeiro, objetivo e recheado 
de tolerância, amor e boa vontade.
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3-	 JUNTOS	É	MAIS	GOSTOSO	
Eclesiastes 4: 9-12

Poucas ações criam um senso de pertencimento, tão necessário ao ser humano, 
do que fazer atividades juntos, das mais prazerosas até àquelas que são executadas 
pelo dever da responsabilidade. Neste caso, o que fortalece o nosso vínculo não 
é necessariamente o objetivo alcançado, mas o aprendizado e tempo investido na 
caminhada. Lembremos de comemorar as vitórias juntos porque isso fortalecerá a 
parceria e criará intimidade.

4-	TUDO	QUE	É	IMPORTANTE	MERECE	NOSSO	TEMPO	DE	QUALIDADE
Eclesiastes 3:1

Na correria que vivemos parece que o tempo voa e, a todo o momento, temos 
que decidir a que dedicaremos as poucas horas disponíveis. Aquilo que elegermos 
como prioritário e relevante receberá nossa atenção comunicando assim, o valor 
que atribuímos a esta pessoa ou atividade. Por isso, ao escolhermos investir este 
precioso tempo com a família, gritamos a eles e ao mundo o quanto os amamos.
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5-	COM	BOM	HUMOR	TUDO	FICA	MAIS	LEVE	E	
PRAZEROSO

Prov 15:13

Em meio a tantas lutas da vida, desfrutar 
de um ambiente mais leve e alegre no seio 
da família, é como ir para um oásis depois 
de um dia fatigante no deserto. Aprender a 
rir e a sorrir dos fatos e mazelas da vida, es-
pecialmente quando aprendemos a sorrir de 
nós mesmos, nos deixa mais leves e o far-
do das responsabilidades do cotidiano, mais 
suave.  Lembremos que o sorriso nos aproxi-
ma e nos faz passar por sábios quando nos 
faltam as palavras.

6-	MOMENTOS	PARTICULARES,	A	SÓS,	CRIAM	
INTIMIDADE

Mateus 6:5-6 ; Lucas 6:12-13

Cristo em tudo é nosso exemplo. Ele nos 
ensina que Sua intimidade profunda intimi-
dade com o Pai foi construída em momentos 
particulares, onde com Pai, desfrutava de 
tempo e comunhão. Eram nestes encontros 
íntimos que Sua força para vencer o mal era 
solidificada.

É uma delícia conversarmos com nossos 
familiares de forma física ou virtual, mas 
quase sempre neste momento falamos 
de assuntos gerais, costumeiramente sem 
grande relevância para a vida. Os laços mais 
profundos, capazes de realmente fortalecer os 
vínculos familiares, acontecem em conversas 
reservadas, pois nestes momentos temos 
mais liberdade para abrir o coração e a alma, 
e nos colocarmos em mais fina sintonia.
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7-	 CULTO	EM	FAMÍLIA
Josué 24:14,  Mateus 6:33

O culto diário não é como alguns pensam, uma opção. Não, deve ser uma priori-
dade. É uma necessidade do ser humano. Só a comunhão diária com o Senhor me 
proporcionará o conhecimento, a força espiritual que necessito para enfrentar o 
Drama do Grande conflito que permeia: o mundo, a minha casa e o meu coração.

No culto familiar criamos uma atmosfera diferente, pois, apresentamos nossa 
família diante do Senhor. É neste instante que sempre abrimos o coração ao fa-
zermos nossos pedidos e agradecimentos, expressando as nossas necessidades, 
problemas e sonhos. Desta forma, produzimos um ambiente de confiança, e de for-
talecimento do vínculo familiar e espiritual.

III-  Conclusão:

	❝ “Deus deseja que nossas famílias sejam símbolos da família do Céu. Pais e fi-
lhos devem conservar na mente esse fato cada dia, mantendo entre si relações 
de membros da família de Deus. Então, sua vida será de tal natureza que dará 
ao mundo uma lição objetiva do que podem ser famílias que amam a Deus e 
guardam os Seus mandamentos. Cristo será glorificado; Sua paz, graça e amor 
impregnarão o círculo da família como um precioso perfume.” Fundamentos do 
Lar Cristã, p.09

Uma família saudável não é fruto do acaso. Uma família saudável requer, espe-
cialmente dos pais, uma tomada de posição em determinar onde queremos chegar 
ao final da jornada desta vida. Temos que “arregaçar” as mangas. Colocar o joelho 
no chão. Buscar sabedoria do céu. Suplicar o batismo do Espírito Santo e avançar 
em amor e labor.
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