
Sejam bem vindos 



FAMÍLIAS EM PERIGO 
PROTEGENDO A FAMÍLIA ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DA 

PALAVRA DE DEUS 



 APRESENTAÇÃO 

Professores: Silvia e Diogo 

 Disciplina: Famílias em perigo  

 Material: Caderno, caneta ou notebook 

 Horário: 9:00h 

 Diploma: máximo 3 faltas. 



OBJETIVO 

•IDENTIFICAR E COMBATER BIBLICAMENTE OS 
PERIGOS ESPIRITUAIS  QUE AMEAÇAM A 
EXISTÊNCIA DA FAMÍLIA. 



1. Desconstrução da Família 



Famílias em Perigo 

1. Desconstrução da Família 

2. Ideologia de Gênero 

3. Transtornos da Identidade 

4. Papel da Família 

5. Pedofilia 

6. Papel do Estado 

7. Educação Moral dos Filhos 

8. Discurso de ódio contra religiosos 

9. Biologia e Feminismo 

10. Colapso cultural 
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5. Métodos de ataque 
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1. NO PRINCÍPIO CRIOU DEUS A 
FAMÍLIA 

 

•E criou Deus o homem à sua imagem; à 
imagem de Deus o criou; homem e mulher os 
criou. (Gên.1:27) 
•Gên.2:18-20 
•Gên. 1:28 
•Gên. 2:24 
•Marcos 10: 6-9 



•E Deus os abençoou e disse: Frutificai e 
multiplicai-vos, enchei a terra (..) Gên 1.28 

 
 
 



2. RESPONSABILIDADES 

•Deus criou homem e mulher como a base da 
família e estipulou para cada um papel específico 
para bom desenvolvimento e subsistência. 

 

•HOMEM: Hierarquização, liderança e sustento 
(Efésios 5:23, Gên. 3:16) 
•MULHER: Auxiliadora idônea, geradora de futuras 

gerações, guardiã do lar. 
•FILHOS: Honrar e obedecer pai e mãe (Lv 19:3) 

 







3. A FAMÍLIA EM PERIGO 

•Quando começou o plano do inimigo para 
destruição das famílias? 

•Alguns exemplos que contribuíram para o 
enfraquecimento da estrutura da família na 
sociedade já relatadas no Pentateuco. 
•POLIGAMIA  
•ENDURECIMENTO DO CORAÇÃO DO HOMEM 
•INVEJA 
•HOMICÍDIO ENTRE FRATERNOS 



•2ª Timóteo 3:1-5 

•Algumas versões usam a expressão “ sobrevirão 
tempos difíceis, trabalhosos, terríveis” 

•A família é e sempre será o alvo do inimigo, ao 
longo da história tem ocorrido o 
aperfeiçoamento  dos métodos  e 
desenvolvimento maligno sutil de ataques ao 
plano original de Deus para o homem. 

3. A FAMÍLIA EM PERIGO 



• Jesus usou a analogia de um 
parto normal para 
exemplificar como seria seu 
retorno, isto nos mostra que 
as “contrações” estão cada 
vez menos espaçadas. (Mt 
24:8) 
•Observe o declínio da 

estrutura familiar em que 
conceitos morais se tornam 
relativos. 

3. A FAMÍLIA EM PERIGO 



4. ATACANDO AS BASES 

 A liderança do homem convertida em machismo – 
por séculos um problema real. 

 Confusão: masculinidade X dureza de coração 
 Falta de diálogo 
 Falta de afeto 
 Ausência 

 Afastamento do plano original para a função 
do homem e enfraquecimento da família. 

CONSEQUÊNCIA 



4. ATACANDO AS BASES 

• A família pós 2ª guerra mundial. 
• Movimento feminista (Da necessidade ao excesso) 
• Influência do mundo na interpretação de 

submissão bíblica. 
• A mulher conquista o mercado de trabalho se 

tornando mais ausente no lar.  

• Consequências: Terceirização da educação e 
cuidado dos filhos, reestruturação dos costumes 
familiares, alteração emocional e psicológica dos 
filhos. 



5. MÉTODOS DE ATAQUE 

•1ª Pedro 5:8 -  Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, 
vosso adversário, anda em derredor, bramando como 
leão, buscando a quem possa tragar. 

•O inimigo nos conduz a relativizar e tolerar todas as 
coisas – “ O que uma geração tolera a outra abraçará 
como estilo de vida“ (John Wesley) 

•Automaticamente vamos nos adaptando aos moldes 
impostos pela sociedade no método “cozinhando a rã”. 



6. FILHOS MAIS FRACOS 

Terreno fértil para o plantio de ideologia mundanas 

1979 2019 
Disciplina física Castigo ou perda do direito 

Eram contrariados Não pode ser contrariado 

Respeito acima do amor 
Os pais imploram e barganham 
o amor do filho. 

Tinham o que os pais podiam 
dar 

“Vou dar para meu filho tudo o 
que eu não tive” 

O pai era senhor, a mãe era 
senhora 

Os pais são: “vocês, mano, 
caras, parças...” 

Eram ensinados a arcar com as 
próprias responsabilidade 

Os pais arcam e neutralizam as 
responsabilidades 



7. RESULTADO DO 
ENFRAQUECIMENTO DA FAMÍLIA 
•Disseminação falaciosa da falência da família 
(Pregam a família como instituição falida 
contrariando Gênesis 1. 27,28)          

•Uniões poliafetivas – Orgia legalizada? No Brasil, em 
outubro de 2015 foi registrado no 15º Ofício de 
notas o primeiro caso. 

•Sofismas de juristas contrários ao plano de Deus, 
legalização de estrutura jurídica poliafetiva, 
legalização da pedofilia, relacionamentos 
homoafetivos etc. 

•Revolução sexual de 1960 até os dias atuais. 
 

  



7. RESULTADO DO 
ENFRAQUECIMENTO DA FAMÍLIA 

•Banalização do casamento, morar junto é a mesma 
coisa de estar casado?  João 4:16-18 

•Ideologia de gênero 

•“No fundo do poço do sofisma mundano está o 
conceito de casamento sem amor, sem 
compromisso, sem confiança, sem verdade, isso 
vem destruindo os alicerces da sociedade. Sem a 
família, a luta contra todo  tipo de violência e 
criminalidade é em vão”. (Marisa Lobo) 

 

  



8. DEUS TEM A RESPOSTA 

•Romanos 12:2 

•Malaquias 3:6 

•Mateus 7:24-27 

• Josué 24:15 



9. CONCLUSÃO 

•A desconstrução da família ganhou força com o 
abandono das responsabilidades que Deus 
estipulou para cada membro da família. 

•Queda moral 

•Abandono da Palavra de Deus 

•A igreja tomando forma do mundo 

•Filosofias envenenadas  

•A melhor forma de combater o inimigo é 
conhecer os métodos de ataques utilizados. 
 



•   O plano de destruição da  família tem sido 
desenvolvido por satanás desde a criação do 
homem, mas Deus que é Soberano preserva 
aqueles que O buscam em espírito e em 
verdade. 

•  Jesus quer a existência saudável da família e 
deseja que você também zele pela sua. 

 
 

 



10. HOMEWORK 

•DURANTE A SEMANA ORE COM A SUA 
FAMÍLIA, PELO MENOS UMA VEZ DEEM AS 
MÃOS E CLAMEM POR PROTEÇÃO 
ESPIRITUAL. 

•ORE POR CASAIS QUE ENFRENTAM CRISES 
CONJUGAIS  

•ORE POR JOVENS E ADOLESCENTES 
AFASTADOS DO EVANGELHO. 

 
 

 



PRÓXIMA AULA....... 

• IDEOLOGIA DE GÊNERO 
 

 


