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ROTEIRO – Base 08/08/2021 
	

FOTOGRAFIA DO SEU CORAÇÃO 
# Jó 1:5 e 1Samuel 3:11-13 # 

 
“Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele 
oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: "Talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado 
e amaldiçoado a Deus". Essa era a prática constante de Jó.” (Jó 1:5) 
 
“E o Senhor disse a Samuel: "Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. 
Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que 
julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência; seus filhos se 
fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu.” (1 Samuel 3:11-13) 
 
 
INTRODUÇÃO 

Estes textos trazem exemplos de homens em fotografias muito distintas entre si, cujos 
destinos se moveram em direções opostas. A reunião de hoje vai trabalhar um pouco estes 
personagens e nos fazer refletir sobre o que Deus quer nos falar através destes exemplos. 

§ Se hoje seu coração fosse fotografado, o que apareceria? 
 
I. PAIS REPROVADOS 

§ Como é a sua relação com seus filhos? Se não tiver filhos, como é/foi a relação com 
a figura de autoridade que está/estava sobre a tua vida? 

§ Considerando a importância da autoavaliação, você se parece com o homem que 
foi justificado ou com aquele que não alcançou perdão? 

 
II. PAIS APROVADOS 

§ Se hoje fosse perguntado ao(s) seu(s) filho(s), o que ele(s) diria(am) de você? 
§ Você acha que repetimos modelos, formas como nos relacionamos com nossos 

pais? Comente! 
 
CONCLUSÃO 

§ Qual decisão eu tomo hoje para ser classificado como “aprovado” com base no 
estudo de hoje? 
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Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Ninguém melhor que você Líder para conhecer a realidade de sua Célula, então lembre que tem total 
liberdade para elaborar mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas, desde que 
permaneçam no objetivo da mensagem.  

	
	

Esboço do sermão: 
	

 
FOTOGRAFIA DO SEU CORAÇÃO 

# Jó 1:5 e 1Samuel 3:11-13 # 
 
“Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele 
oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: "Talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado 
e amaldiçoado a Deus". Essa era a prática constante de Jó.” (Jó 1:5) 
 
“E o Senhor disse a Samuel: "Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. 
Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que 
julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência; seus filhos se 
fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu.” (1 Samuel 3:11-13) 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
Aqui estão dois homens com duas fotografias radicalmente diferentes que têm duas 

histórias, que tomam dois caminhos e encontram dois destinos diferentes. Um é aprovado 
por Deus e o outro é reprovado por Deus. 
 
Vamos usar essas duas histórias para falar sobre DOIS tipos de PAIS: 
• PAIS APROVADOS 
• PAIS REPROVADOS 

 
Temos acompanhado nesses últimos tempos muitas famílias disfuncionais. E elas têm 

alguns padrões em comum: 
• Não conversam – não sabem o que se passa dentro do outro; 
• Não veem – ignoram comportamentos inapropriados e têm uma percepção distorcida 

da realidade; 
• Não sentem – deixam de levar em consideração emoções verdadeiras; 
• Não confiam – vivem em isolamento, temendo que outras pessoas possam descobrir as 

suas imperfeições e fraquezas, que não são aceitas nem por elas mesmas. 
 

Vemos isso em todos os lugares, inclusive dentro da igreja. Por isso, falaremos de PAIS 
que são líderes de famílias e como eles podem fazer diferença em seus lares. 
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I. PAIS REPROVADOS 
 
São aqueles:  
• Centrados em si mesmos; 
• Que não se relacionam com Deus e não dão exemplo para seus filhos; 
• Materialistas, mais preocupados seus bens e com suas posses;  

“Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e 
nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de 
todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si 
mesmas com muitos sofrimentos.” (1Timóteo 6:9-10) 

• Pouco amorosos e afetivos;  
• Demasiadamente exigentes; 
• Se relacionam espalhando temor ao invés de amor; 
• Destruidores de autoestima; 
• Comandam com mão de ferro e não querem/deixam que seus filhos se expressem; 
• Impedem o desenvolvimento do potencial que Deus gerou dentro dos filhos; 
• Não se conhecem, e repetem modelos automaticamente. 

“Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, 
ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, 
inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, 
tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder[...]” (2 Timóteo 3:2-5)  

 
Pais REPROVADOS são semeadores de ira, crítica, impaciência, perfeccionismo, amargura, 

murmuração, ciúme, falta de perdão etc. 
Não deixe a raiva ser mais forte do que você! Para os momentos difíceis, treine a sua 

mente para continuar com raciocínios lógicos, mesmo durante emoções fortes. “[...]e vós pais 
não provoqueis a ira a vossos filhos.” (Efésios 6:4) 

Você pode escolher achar desculpas e culpados para a história de sua vida, para todos os 
seus atos, comportamentos, forma de se relacionar, etc. Mas lembre que você prestará contas 
a Deus daquilo que Ele te deu. 

 
Você está utilizando as diferenças para fortalecer o seu lar ou para enfraquecê-lo?  
Esta é uma escolha sua! 

 
 
II. PAIS APROVADOS 

 
São aqueles que:  
• Entendem a sua missão; 
• Assumem a paternidade de seus filhos; 
• Colocam Deus em primeiro lugar em suas vidas e na educação de seus filhos; 

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.” 
(Provérbios 22:6 – ARA) 

• São homens admirados e respeitados pelo que são; 
• Escolhem amar seus filhos independente de suas individualidades e entendem que essas 

diferenças contribuem para a saúde dos relacionamentos; 
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• São homens temperados em suas atitudes (domínio próprio); 
“A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.” (Provérbios 15:1 – ARA) 

• Não sacrificam o IMPORTANTE no lugar do URGENTE; 
• Seu comportamento reflete que é cristão por causa do seu jeito de SER e de TRATAR os 

outros, demonstrando amor nas coisas mais simples e pequenas. 
 

A atitude desses homens é de EDUCAR dando apoio, atenção emocional e direção a seus 
filhos. Consequentemente geram filhos com boa autoestima, otimistas, com resiliência e 
obedientes ao Senhor. 

 
 

CONCLUSÃO 
Pais APROVADOS conhecem suas características, limitações e seus limites, procuram não 

cair nas armadilhas e iscas que Satanás está sempre lançando. 
 
Pais APROVADOS são SEMEADORES. Eles semeiam na mente e no coração dos seus filhos 

as sementes de amor, diálogo, respeito, carinho, confiança e responsabilidade. 
• Transformam o Caráter; 
• Renovam a mente; 
• Mudam as atitudes. 

 
 
 
 

Zenilda Machado Cabral 


