Noite para as Famílias
Tema: A Família é a dimensão do amor de Deus

Gênesis 1,26-31

○ Objetivo: levar cada participante do grupo de oração
fazer a experiência do amor de Deus.
○ Desenvolvimento:
A família é o âmbito não só da geração, mas também do
acolhimento da vida que chega como um presente de Deus. Cada
nova vida “permite-nos descobrir a dimensão mais gratuita de
amor, que nunca cessa de surpreender. É a beleza de ser amado
primeiro: os filhos são amados antes de chegar. “Isso mostra o
primado do amor de Deus que sempre toma a iniciativa. (Amoris
Laetitia 166)
Mas amamos, porque Deus nos amou primeiro (1joão 4,19)
Significado de Dimensão: extensão, medida
Não podemos medir Deus, muito menos seu amor, mas através
da Família podemos experimentá-lo
O mundo tem tentado e muitas vezes tem conseguido destruir
muitas famílias.
Deus nos chama a olhar para a nossas famílias, como dimensão
do seu amor.
Acreditando que só o amor de Deus pode nos manter em pé, e
ser instrumento para que outras famílias sejam curadas e
restauradas, pois desde o princípio Deus nos abençoou para
sermos Família.
Conclusão:
A Família é sonho do coração de Deus
Instituída desde o princípio, que possamos crer que a Família
nunca será uma instituição falida, e dar testemunho com a nossas
vidas para que outras famílias possam ter essa experiência com
o amor de Deus na sua família.

Oração
Peçamos ao Espírito Santo que venha encher os nossos corações
com o amor de Deus
O bom Deus, nós vos louvamos por nos terdes feito por amor,
para que a vossa imagem, vivamos o amor em plenitude.
Dai-nos sempre vossa graça, para que possamos ser, um para o
outro a imagem do amor verdadeiro, que pela nossa família
possamos testemunhar que ela foi instituída, sonhada por Deus.
AMÉM

