NOITE PARA AS FAMÍLIAS
TEMA: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua
família” (atos 16-31)

INTRODUÇÃO
Quando a família se destrói a sociedade toda corre sério risco. Sem dúvida a maior
tragédia do mundo moderno é a destruição da família. Por isso Deus tem pressa em
salvar as famílias. Hoje é o tempo favorável, é o dia da salvação para você e sua
família. Você crê nisso? Porém precisamos ouvir a palavra e aceitar Jesus como
nosso salvador!

DESENVOLVIMENTO

Atos (16, 25-34)
Paulo e Silas foram presos porque em nome do Senhor Jesus expulsou o espirito
que atormentava uma moça escrava a qual com suas adivinhações dava muito lucro
aos seus senhores. Os donos daquela escrava quando perceberam que haviam
perdido uma fonte de lucro, ficaram revoltados e violentamente prenderam Paulo e
Silas.
V.25. Ao serem presos Paulo e Silas poderiam trocar oração e louvor pelo lamento e
murmuração, mas continuavam seguros naquele que os chamou, o próprio Deus.
Então rezavam e cantavam um Hino a Deus.
V.26. Aqui nós vemos o poder do louvor.
Aconteceu o sobrenatural, o inferno foi abalado, a libertação aconteceu. Abriram as
cadeias e soltaram as algemas. Hoje somos chamados a trocar a murmuração
pelo louvor, sua família está passando pelo cárcere, louve. Você está sofrendo
até as cadeias, louve. Sua família está passando pela escuridão da meia-noite
(desemprego, adultério, vícios das drogas, álcool, prostituição, separação, etc.),

louve que o sobrenatural também vai acontecer na sua casa. Deus quer libertar
nossas famílias do cárcere e das algemas ocultas.
V.27. a V.30a. O carcereiro acordou e desesperado queria se matar, mas Paulo o
impediu e em meio a escuridão, o carcereiro pediu luz. Depois os conduziu para
fora.
Hoje Deus quer despertar famílias novas, famílias que se encontram adormecidas,
anestesiadas num sono profundo como em coma, quase mortas. Precisamos pedir
a Luz que é Jesus para as famílias que estão nas trevas, na escuridão, querendo
desistir da vida e do projeto de Deus, Jesus quer conduzir essas famílias para fora
das trevas e salva-las, dizendo a elas “Eu sou a Luz do Mundo e quem me segue
não anda nas trevas”.
MINISTÉRIO PARA AS FAMILIAS

V.30b. e V.31. “Senhores o que devo fazer para me salvar? ”
Disseram-lhe: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família”
Deus tem pressa em salvar as famílias, mas nós sabemos que a salvação é
individual. Quando Paulo e Silas disseram para o carcereiro “Crê no Senhor
Jesus e será salvo tu e tua família”, eles não queriam dizer que se o carcereiro
cresse a salvação da família dele já estava garantida, mas queriam dizer que ele
aceitasse Jesus como seu Salvador, o seu sim seria a porta de entrada para a
salvação entrar na sua casa.
Podemos confirmar isso nos V.32. e V.33. “Anunciaram-lhe a palavra de Deus a
ele e a todos que estavam em sua casa, então naquela mesma hora da noite ele
cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda sua
família”
V.34. Aqui podemos ver que o carcereiro creu no Senhor Jesus, e toda sua
família foi salva porque também haviam crido em Deus. A palavra de Deus foi
anunciada para aquela família e imediatamente todos foram batizados.

CONCLUSÃO
Se você crer e aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, a sua família
vai ver a sua mudança de vida e desejar essa salvação também. E a
alegria que é fruto do Espirito Santo reinara sobre sua casa.

ORAÇÃO
Que possamos aceitar Jesus como Senhor das nossas vidas e das
nossas famílias, e desejar ardentemente a salvação para nós e todos
da nossa casa. Queremos te louvar Senhor com a nossa vida, e que
através desse louvor a libertação possa acontecer na nossa família,
trazendo a Luz em meio as trevas e escuridão, para que possamos ser
batizados no Espirito Santo, e pelo anuncio dessa palavra alcançarmos
a salvação, e vivermos a alegria de ser família.

