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“Orai sem cessar:
Dinamizando o tempo 

em oração com a 
família.”



“Ore, ame e ensine
os seus filhos até
que Cristo entre em
seus corações e se 
torne o seu tesouro”   

Jonh Piper



Certa vez, um pastor 
puritano declarou: “Uma 
família cristã é uma 
igreja...

u … uma sociedade de cristãos
juntando-se para a melhor
adoração e o melhor serviço a 
Deus. As famílias em que o 
serviço a Deus é prestado são
como pequenas igrejas; sim, 
um tipo de paraíso sobre a 
terra”. 

u Vamos perguntar a nós
mesmas: nossa família é um 
“paraíso sobre a terra”?



Deuteronômio 6. 1-9: transmissão e 
sobrevivência da fé de geração a geração
v.1 – Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o 
Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que 
passas para a possuir;

v.2 – para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus 
estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, e teu filho, e o filho de 
teu filho, todos os dias da tua vida; e que teus dias sejam prolongados.

A sobrevivência da fé cristã depende da fidelidade 
dos pais em transmitir sua fé às outras gerações.



Os pais devem 
reconhecer, eles 
mesmos, antes 
de falar aos 
filhos sobre o seu 
amor a Deus, que 
Deus é o único 
Senhor.

u v.3 – Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os 
cumprires, para que bem te suceda, e 
muito te multipliques na terra que mana 
leite e mel, como te disse o Senhor, Deus 
de teus pais. 

u v.4 – Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é 
o único Senhor.

u v.5 – Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de 
todo o teu coração, de toda a tua alma e 
de toda a tua força.

u Em sua vida familiar, existem 
áreas que tomam precedência 
sobre Deus?

u Que ocupam o centro das suas 
atenções como família, como 
se fossem ídolos?

u Que ídolos você tem visto 
tirar o lugar de Deus em 
algumas famílias?



A melhor maneira
de manifestar nosso
amor por Deus:

uv.6 - Estas palavras
que, hoje, te ordeno
estarão no teu
coração;



Como pais como 
devemos transmitir 
nosso amor por Deus e 
sua Palavra para a 
próxima geração: 

u Inculcarás – “afiar” a Palavra 
de Deus

u Sentado em casa – família 
reunida

u Andando pelo caminho –
passeios

u Ao deitar-te – mais 
“ensináveis”

u Ao levantar-te – os primeiros 
momentos do dia são 
oportunos

v. 7 - tu as inculcarás a 
teus filhos, e delas falarás 
assentado em tua casa, e 
andando pelo caminho, e 
ao deitar-te, e ao levantar-
te



Símbolos – lembranças visíveis da presença e 
da Palavra do Senhor
v.8 - Também as atarás como 
sinal na tua mão, e te serão 
por frontal entre os olhos. 

v.9 - E as escreverás nos 
umbrais de tua casa e nas 
tuas portas.  



Dinâmicas de 
Oração

Colocando em
prática:



1º) Orando nas
promessas

u“A oração é um dos meios que 
Deus utiliza para transformar suas
promessas em realidade.”

uSAF em Revista –

4º Trimestre/2019

uColocando em prática:

O versículo bíblico deve trazer
uma promessa de Deus e devemos
orar sobre essa promessa.



2º) Memoriais

Lembranças visíveis e objetivas que 
recordam a fidelidade de Deus em 
nossa vida.

A Palavra de Deus registra muitas 
dessas marcas na vida espiritual do 
povo de Deus – o arco-íris, altares, 
pedras do rio Jordão, a arca da 
aliança, festas judaicas, batismo, a 
Ceia do Senhor.

Lembranças visíveis e objetivas que 
recordam a fidelidade de Deus em 
nossa vida.

A Palavra de Deus registra muitas 
dessas marcas na vida espiritual do 
povo de Deus – o arco-íris, altares, 
pedras do rio Jordão, a arca da 
aliança, festas judaicas, batismo, a 
Ceia do Senhor.



3º) Cápsula do tempo

uNo final do ano, faça uma lista de objetivos (alvos a 
serem alcançados) e pedidos de oração para o ano
seguinte, colocando tudo numa “cápsula do tempo”.

uCole no vidro ou caixa uma etiqueta com a data e 
enterre no quintal ou guarde num lugar especial da 
casa.

uNo final do ano seguinte, desenterre a cápsula para 
relembrar com a família a fidelidade de Deus.



4º) Caixa da  
Oração

uColoque diferentes itens
dentro da Caixa da Oração. 

uCada item será um motivo
de oração: um globo – orar
pelos missionários; 
almofadinha do Projeto ANA 
– orar pelos filhos; um livro
– orar pelos estudos; uma
fruta – orar pelo pão de 
cada dia.



5º) Batalha Mundial

Cultivem o hábito de orar por 
missões.

Leiam as informações sobre o 
missionário e o país pelo qual 
irão orar e conversem sobre 
suas necessidades

Separem um dia semanal 
especialmente para a oração 
missionária

Cultivem o hábito de orar por 
missões.

Leiam as informações sobre o 
missionário e o país pelo qual 
irão orar e conversem sobre 
suas necessidades.

Separem um dia semanal 
especialmente para a oração 
missionária.

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND

http://www.soysanador.com/archivos/catalunya-time-is-over-kurdistan-kazajistan-gog-y-magog-8.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


6º) Corrente de 
Bênçãos

Reúnam-se para alistar algumas 
bênçãos que Deus tem concedido à 
família e escrevam cada uma delas 
numa faixa de papel colorido. 

Prendam os papéis de modo a 
formar os elos de uma corrente 
que simbolize as benção 
desfrutadas pela família.

Pendurem a “corrente de bênçãos” 
num lugar de destaque e 
acrescentem a ela novos elos de 
tempos em tempos.

Reúnam-se para alistar algumas 
bênçãos que Deus tem concedido à 
família e escrevam cada uma delas 
numa faixa de papel colorido. 

Prendam os papéis de modo a 
formar os elos de uma corrente 
que simbolize as bençãos
desfrutadas pela família.

Pendurem a “corrente de bênçãos” 
num lugar de destaque e 
acrescentem a ela novos elos de 
tempos em tempos.

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC

http://tiapaulalimeira.blogspot.com.br/2011/02/corrente-feita-com-coracoes-de-papel.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Conclusão:
Filhos aprendem

pelo exemplo

Observam nossas atitudes, nosso estilo de vida

O que acontecerá se meus filhos forem
iguais a mim?



Você está esperando
que a igreja faça
aquilo que deve ter
início no seu lar?

uQue Deus nos dê mães comprometidas em
promover um avivamento que comece no lar
cristão e de lá se espalhe para toda a igreja
brasileira, chegando até aos confins da terra.

uLeila Judite dos Santos Reis

uSecretária de Espiritualidade da CNSAFs

uQuadriênio 2018/2022
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