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Cuidar dos Obreiros e dos Seu Lares 

 
“Eu e Minha Família Serviremos ao Senhor” 

 
I. Todas as famílias têm muitos “senhores” que elas possam 

servir.   
 

A. Segurança Financeira, Sucesso na escola, Prazer, Status, 
Sucesso na carreira.   

 
B. Josué 24. 14-15 – “14Agora temam o SENHOR e sirvam-no 

com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os 
seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e 
sirvam ao SENHOR. 15Se, porém, não lhes agrada servir ao 
SENHOR, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses 
que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos 
deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. 
Mas, eu e a minha família serve-remos ao SENHOR”. 

 
 

II. Quem cuidará dos cuidadores? 
 

A. Cuidamos dos outros. Quem cuida de nós, os “médicos da 
alma”? 

 
1. 1 Tm. 3.4-5 – “4Ele deve governar bem sua 

própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, 
com toda a dignidade. 5Pois, se alguém não 
sabe governar sua própria família, como poderá 
cuidar da igreja de Deus?” 

 
2. 4.15-16 – “15Seja diligente nessas coisas; 

dedique-se inteiramente a elas, para que todos 
vejam o seu progresso. 16Atente bem para a sua 
própria vida e para a doutrina, perseverando 
nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará 
tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem”. 

 
3. 1 Co. 9.27 – “Mas esmurro o meu corpo e faço 

dele meu escravo, para que, depois de ter 
pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser 
reprovado”. 



Cuidar Obreiros Lares.doc 

  2 

 
4. 1 Tm. 1. 15 -17 – “Esta afirmação é fiel e digna 

de toda aceitação: Cristo Jesus veio ao mundo 
para salvar os pecadores, dos quais eu sou o 
pior.  Mas por isso mesmo alcancei 
misericórdia, para que em mim, o pior dos 
pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a 
grandeza da sua paciência, usando-me como um 
exemplo para aqueles que nele haveriam de crer 
para a vida eterna.  Ao Rei eterno, o Deus 
único, imortal e invisível, sejam honra e glória 
para todo o sempre. Amém”. 

 
 

III. Tempo parado com Deus 
 

A. A Essencial Arte de Parar.  Dr. David Kundtz 
“ Sobrecarga: Na realidade, nesse mundo...o principal desafio â 
felicidade humana á o desafio do demais: há coisas demais para 
fazer, distrações demais, barulho demais, coisas demais 
exigindo a nossa atenção, ou para muitos de nós, oportunidades 
demais e escolhas demais.  Para o tempo e energia de que 
dispomos, é tudo demais de conta.  Todos nós andamos 
sentindo, pelo menos num nível subliminar, que as escolhas, 
exigências e complexidades aumentam a cada ano que passa.  
Precisamos ser mais, fazer mais, ir a mais lugares, querer e 
realizar mais coisas.  Mas o dia continua tendo vinte e quatro 
horas e o ano, os mesmos doze meses.  A quantidade de 
atividade cresce constantemente, mas tanto a quantidade de 
tempo na qual ela deve encaixar-se quanto a energia humana 
com a qual ela deve ser enfrentada continuam as mesmas, na 
melhor das hipóteses.” P.16 
 
B. Sl. 46. 10 – “Parem de lutar! Saibam que eu sou Deus! Serei 

exaltado entre as nações, serei exaltado na terra”, 
19. 14 – “Que as palavras da minha boca e a meditação do 
meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha Rocha e 
meu Resgatador!”, 
63.1 – “Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; 
a minha alma tem sede de ti! Todo o meu ser anseia por ti, 
numa terra seca, exausta e sem água”. 

 



Cuidar Obreiros Lares.doc 

  3 

C. Sl. 94.19 – “Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, 
o teu consolo trouxe alívio à minha alma”. 

 
D. Sl. 139. 1-4 – “1 Senhor, tu me sondas e me conheces. 

2Sabes quando me sento e quando me levanto; de longe 
percebes os meus pensamentos. 3Sabes muito bem quando 
trabalho e quando descanso; todos os meus caminhos são 
bem conhecidos por ti. 4Antes mesmo que a palavra me 
chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor”. 
13-15 – “13Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no 
ventre de minha mãe. 14Eu te louvo porque me fizeste de 
modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! 
Digo isso com convicção. 15Meus ossos não estavam 
escondidos de ti quando em secreto fui formado e 
entretecido como nas profundezas da terra”. 
23 e 24 – “23Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; 
prova-me, e conhece as minhas inquietações. 24Vê se em 
minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho 
eterno”. 
 
Índios que oram:  Numa área da África, o Cristianismo 
estava se - espalhando com muita rapidez.  E os novos 
convertidos eram muito zelosos quanta a suas vidas de 
oração.  Cada um achava o seu lugar na selva para falar com 
Deus.  Com tempo cada um criava uma trilha por ter pisado 
tanto no mesmo lugar.  Assim a sua vida devocional tornou-
se pública!  Se alguém começava a negligenciar a sua vida 
pessoal com Deus, outros notavam.  Outros irmãos, com 
carinho e amor advertiam o irmão. “A grama está crescendo 
na sua trilha”! 

 
 

 


