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GANHAR 
10 min 

De longe para PERTO 

 Orar por seus amigos-oikos.  
 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

 Assistam a “News” e acompanhem o que está 
acontecendo nas células e ministérios da PIBJC 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CmaSL9nNmEI 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

Compartilhem com os membros da célula a síntese 

da edificação:  

https://www.youtube.com/watch?v=uBdkE-p3Mw8 

EDIFICAÇÃO:  Lucas 2 

 

INTRODUÇÃO 
Quando olhamos fundo, nos olhos de uma criança, aumenta 

nossa esperança e expectativa sobre o que Deus irá realizar 

através de uma nova vida que nasce.  

FILHOS SÃO PROMESSAS DE DEUS PARA UM PROPÓSITO 

Noé (Genesis 5.29) e Samuel (I Samuel 2.35) nasceram com 

promessas claras a seu respeito e foram usados por Deus. O 

profeta Isaías declarou sobre o Messias: “Pois o Senhor mesmo 

lhes dará um sinal: a jovem que está gravida dará à luz um filho 

e porá nele o nome de Emanuel”. (Isaías 7.14). A profecia se 

cumpriu com o nascimento de Jesus Cristo, 7 séculos depois, 

como lemos em Mateus 1.21-22 e Jesus veio a ser o Salvador 

do mundo!!! 

SEJA USADO POR DEUS PARA CRIAR FILHOS SEGUNDO O SEU 

PROPÓSITO 

1. Tenha temor diante de Deus 

O texto (Lucas 2.7) diz que Maria deu à luz o seu primeiro filho. 

Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura”. 

Não havia riqueza, não havia conforto, mas havia muito amor, 

paz e harmonia naquele local. Cuide da criança com o temor do 

Senhor, entendendo que os filhos pertencem a Deus e que 

foram confiados ao seu cuidado por um tempo. O que uma 

criança mais precisa é de um lar harmonioso, com paz, 

acolhimento e afeto, onde prevalece o amor de Deus. 

2. Tenha obediência à Lei do Senhor 

José e Maria seguiram as leis do Senhor e circuncidaram Jesus 

ao 8º dia (Lucas 2.21); no tempo determinado eles levaram 

Jesus ao Templo em Jerusalém para a cerimônia da purificação 

a fim de apresenta-lo ao Senhor (Lc.2.22). 

Seja responsável em ensinar aos filhos os princípios e valores 

da Palavra de Deus, no dia a dia da convivência familiar, 

instruindo através do ensino e do exemplo.  

3. Busque desenvolver o crescimento integral de seus filhos 

“Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, 

e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele” 

(Lucas 2.52). 

Dedique-se e invista no cuidado de seus filhos de modo que 

eles se desenvolvam no intelecto, nas habilidades artísticas e 

linguísticas, no crescimento físico, mas, sobretudo, gere 

expectativas espirituais sobre seus filhos, crendo que Deus há 

de manifestar a sua vontade através da vida deles. Eduque seus 

filhos para crescerem diante de Deus e cumprir o propósito 

para o qual foram criados! 

 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 
 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO  

A) O que precisa mudar para que sua casa seja um lugar cheio 

de amor, onde seus filhos cresçam saudáveis? 

B) Quais atitudes você pode ter para que seja mais atuante na 

instrução espiritual de seus filhos?  

C) Olhe para seus filhos como pertencentes a Deus e portadores 

de um propósito divino. O que Deus quer cumprir através da 

vida desse meu filho, dessa minha filha? Encerre orando por 

eles e declarando palavras de bênçãos. 
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