A espiritualidade da família envolve um relacionamento
com Deus, marcado por temor, obediência, serviço e
testemunho.
Quando a família cultiva a
espiritualidade, que a põe em sintonia com Deus, ela
experimenta estabilidade em meios aos problemas que a
cercam, o que é fundamental para a sua estabilidade,
pois com diz o salmista: “Se o Senhor não edificar a
casa, em vão trabalham os que a edificam” (Salmo
127:1)
Atualmente são muitos os problemas que
perturbam e destroem as famílias. Mas do que nunca,
faz-se necessário a família buscar a Deus, em primeiro
lugar, pois uma espiritualidade autêntica é a base para o
êxito em todos os projetos familiares. (Mateus 6:33)
2. A espiritualidade da família se traduz na
qualidade dos seus relacionamentos.
A
família manifesta a sua espiritualidade não só através de
exercícios devocionais de culto a Deus, mas também
por meio da qualidade dos seus relacionamentos. Por
exemplo:
a) Relacionamento
marido/esposaEste relacionamento é algo tão sublime e
espiritual que o apóstolo Paulo o associa ao
relacionamento entre Cristo e a Igreja (Efésios
5:22,33). Quando marido e esposa desenvolve
uma convivência centrada no amor, no respeito
e na honra, o resultado é crescimento
espiritual/maturidade. Quando essa vivência
está prejudicada, consequentemente a vida
espiritual de cada um também é afetada. A
comunhão de um casal com Deus pressupõe
uma sincera e edificante comunhão conjugal (I
Pedro 3:7)

b)
Relacionamento
pais/filhos(as)
Outra área do relacionamento onde a família deve
expressar a sua espiritualidade é na vivência entre pais
e filhos(as). Essa dimensão da vida familiar é
amplamente considerada na Bíblia. Os pais são
orientados a educar os filhos/as na disciplina e
admoestação do Senhor (Dt 6: 6-9; Ef. 6:4: Cl 3:21). Os
filhos(as), por sua vez, são exortados a respeitar e a
obedecer aos pais (Êxodo 20:12; Ef. 6:1-3; Cl 3:20) Um
dos sinais da espiritualidade da família é o bom
relacionamento entre pais e filhos(as). A promoção da
espiritualidade na família é responsabilidade
intransferível dos pais.
c)
Relacionamento
família/igrejaA espécie de relacionamento que a família tem com a
igreja, também demonstra o seu nível de
espiritualidade. Como haverá espiritualidade no sei de
uma família que não está integrada à igreja, ou que só
vive criticando e apontando os supostos erros da
liderança e membros da igreja? A maneira como a
família se relaciona com a igreja pode evidenciar se, de
fato, está havendo espiritualidade (I Co 3:3).
d)
Relacionamento
família/sociedadeA família cristã não pode viver da mesma forma que as
famílias não cristãs. O seu estilo de vida deve ser uma
expressão da espiritualidade que ela professa. De nada
adianta ser zelosa na vida devocional doméstica, ser
atuante na igreja, se não consegue relacionar-se bem
com os vizinhos, colegas de trabalho, estudo, etc. O
apóstolo Paulo exorta sobre a necessidade de um
exemplar procedimento entre os não-cristãos (I Pe 2:1117).
A espiritualidade da família, quando é
autêntica, haverá de manifestar-se, também, nos
relacionamentos com a sociedade em que vive.
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Pergunte :

Reflexões
O que é Espiritualidade na família ?

Como é a Espiritualidade em sua
família?
Um discípulos(a) deve zelar pela
espiritualidade familiar ? Como ?

3) A espiritualidade da família e o seu
desenvolvimento
hojeA família deve ser criativa no que se refere ao
desenvolvimento da sua espiritualidade. Aqui seguem
apenas algumas sugestões para auxiliar as famílias
quanto ao exercício da espiritualidade:
- Oração, leitura e meditação da Bíblia e
compartilhamento: reservar algum tempo diário para,
juntos, orar, ler e meditar a Bíblia, e compartilhar os
problemas e sonhos da família
- Compromisso com a igreja: Os pais têm a
responsabilidade de consagrar os filhos(as) a Deus,
bem como cumprir as obrigações inerentes a esse
compromisso
- Valores da ética cristã: Os pais devem se
empenhar em imprimir nos filhos(as) os conceitos e
princípios éticos cristãos, pois é impossível haver
espiritualidade vivendo segundo o estilo de vida da
sociedade atual.
Os valores do Reino de
Deus precisam ser assimilados e praticados por toda a
família (Rm12:12).

Desafios :

1. Que dificuldades a familia enfrenta, hoje, para
exercer a sua espiritualidade?

2.Como vencer estas dificuldades?
(Colaboração Revdo. Jairo Monteiro )

Estamos orando por
Nome

dia

motivo

QUEM SOMOS?

ESBOÇO MENSAGEM Ano 2015

A Igreja Metodista tem suas raízes em um movimento
religioso liderado por John Wesley, na Inglaterra, em 1738.
O nome “metodista” foi um apelido que os universitários
da Universidade de Oxford deram ao grupo liderado por
Wesley, porque os membros pareciam fazer tudo com
método e ordem. A Igreja Metodista em Água Fria foi
fundada em 1943, através de um trabalho missionário na
casa de João Batista da Graça. Nossa comunidade,
também
chamada
de
“Sarça
Ardente”,
tem
experimentado a fidelidade de Deus a partir da busca da
santificação individual e comunitária, do discipulado e da
expansão missionária.

23/08/2015
TEMA: FAMILIA

NO QUE CREMOS?
Cremos que Deus levantou seu povo para caminhar de
maneira digna pela qual foi chamado, a saber, buscar ser
parecido a Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que se
entregou na cruz do calvário para remissão de nossos
pecados e dar-nos uma nova vida, cheia do Espírito
Santo.

PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA

Líder do PG : Inicie a reunião com quebra gelo:
Fale sobre a testemunho do batismo;
Tenha momento de louvor;
Pergunte se há algum testemunho breve ;

Participe da classe Compartilhar da Fé aos domingos às
10:15 ou na impossibilidade agende um horário na
secretaria para falar com o pastor. Se você é Metodista
regularize sua situação solicitando sua transferência. Se
você entregou sua vida a Cristo e deseja passar pelo
batismo comunique a secretaria.

AGENDA PASTORAL
Para agendar um atendimento/visita, entre
em contato com a Secretaria de 2a a 6a feira das 8h00 às

Pergunte se há alguma necessidade de oração;

14h00 pelo telefone 2597-0187 ou por e-mail:
metodistaguafria@uol.com.br
contato@igrejametodistaaguafria.com.br
Obs.: 6ª feira – Folga pastoral

Fale sobre atividades da igreja;

VISITANTE

Compartilhe a mensagem impressa;

Seja pontual no horário do inicio e termino;

Aanote

SUA PRESENÇA NOS ENCHE DE ALEGRIA!

ANOTE EM SUA GENDA NOSSO
PRÓXIMO ENCONTRO NESTE PEQUENO
GRUPO SERÁ DIA:
______/______/_______

P a s t o r e s:

Rev. Luís Carlos Lima Araujo
Rev. João Marcos Silva

Igreja Metodista em Água Fria
Rua Corneteiro de Jesus, 304 - Água Fria
CEP 02336-030
2597-0187 e 2597-0193

www.igrejametodistaaguafria.com.br
A Espiritualidade na Família
Mas afinal de contas, o que é espiritualidade?
Responder a esta pergunta não é tarefa fácil, pois toda
definição é limitada. Espiritualidade é o estado de
relacionamento profundo com Deus, ou seja, tem a ver
com
a
vida
com
Deus.
Através de práticas devocionais e disciplinas espirituais,
como meditação nas Escrituras Sagradas, jejum,
adoração, confissão, oração, atos de misericórdia e
outras mais, a espiritualidade visa a aprofundar vida
com Deus. Porque? O objetivo principal da existência
humana é desfrutar de relacionamento agradável com
Deus. Pela prática da espiritualidade, homens e
mulheres podem ter um relacionamento pessoal com
Deus, caracterizado pelo gozo e pelo prazer, e não pela
angústia ou desespero. Portanto, o alvo da
espiritualidade cristã é levar a pessoa não a conhecer
ideias a respeito de Deus, mas a conhecer melhor a
Deus (Jó 42:5; João 17:3)
A espiritualidade da família é fator essencial para
produzir estabilidade e felicidade
O capítulo 6 de Deuteronômio apresenta o cultivo da
espiritualidade da família como elemento indispensável
para garantia da sua nova terra em
que os filhos/as de Israel estariam entrando (vs 19;2025)

