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1. Encontro - Quebra-gelo – Quem se lembra de ter conseguido do Senhor uma grande vitória? 
2. Exaltação:  
3. Edificação:  

FAMÍLIAS FORTES NUM MUNDO EM CRISE – Mateus 15.21-28 
21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. 
22.  Uma mulher cananeia, natural dali, veio a Ele, gritando: ‘Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Minha 
filha está endemoninhada e está sofrendo muito’. 
23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: ‘Manda-a embora, 
pois vem gritando atrás de nós’. 
24. Ele respondeu: ‘Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel’. 
25. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: “Senhor, ajuda-me! ’ 
26. Ele respondeu: “Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos’. 
27.  Disse ela, porém: ‘Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos’. 
28. Jesus respondeu: ‘Mulher, grande é a sua fé! Seja conforme você deseja’. E naquele mesmo instante a sua filha foi 
curada. 

 
Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. A família tem sido alvo de grandes crises nestes últimos tempos, crises que tem levado muitas vezes ao 

desespero, derrotas e fracassos. Existem vários tipos de crises: crise financeira; crise espiritual; crise de 
decisão; crise conjugal; crise familiar; e tantas outras. Mas é possível vencer as crises na família no nome 
precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afinal o que é uma crise? Segundo o dicionário a palavra 
“crise” significa: Um momento decisivo ou uma alteração repentina no curso de alguma coisa e segundo 
John Kennedy em discurso pronunciado em 12/04/1959, quando escrita no idioma chinês se compõe de 
dois vocábulos: um significa perigo e o outro, oportunidade. Devemos entender então que quando 
passamos por crises, podemos fracassar, se esfriarmos na fé; mas temos também a oportunidade de 
vencer, se permanecermos na fé. 

 Para você, o que as crises produzem em nossa vida? 

 Que lições você e sua família já aprenderam com as crises? 

 Se você nunca tivesse experimentado uma crise em sua vida, como você acha que ela seria? 
 

2. Para termos famílias fortes – é preciso estarmos atentos para perceber aquilo que está acontecendo a 
vida da nossa família e os conduzir ao caminho certo. 

 Em sua opinião, quais os perigos que a família passa hoje e como lidar com isso parar vencer? 
 

3. Para termos famílias fortes – é preciso que cada um cumpra o seu papel neste mundo. 

 Leiam Mateus 5.13-16 - Você consegue definir claramente qual é o seu papel diante da sua família e 
de um mundo em crise? Como tem exercido esse papel? 

 
4. Para termos famílias fortes – é preciso transformar a necessidade em oportunidade de adoração. 

 Leia o verso 25 e Filipenses 4.10-13 – O que transformar a necessidade em oportunidade de adoração, 
e como você pode, na prática, agir dessa forma? 

 
5. Para termos famílias fortes – é preciso enfrentar os obstáculos que aparecerem para ver a família liberta. 

 O que essa mãe fez e que cada um de nós precisa fazer? E como fazer? 
 

6. Para termos famílias fortes - É preciso perseverar na fé até ver a vitória concretizada na sua família. 

 Saiba que em todo tempo de nossa peregrinação aqui, teremos sempre que nos depararmos com 
grandes crises, mas nem tudo está perdido, pois Jesus garante nossa vitória. Hoje você diz: “estou 
passando por uma grande crise” e amanhã dirá: “a crise está passando por mim”. “Pois o choro pode 
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã” - Salmos 30.5b 
 

4. Evangelização 
Anote o nome das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação: 
_________________________________________________________________________________ 

 
5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  
 
 


