
CONGRESSO DA FAMÍLIA 2022 
 

Tema: O Valor da família 
Divisa: Lucas 15.31 

“Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo,  
e tudo o que é meu é teu.” 

 
CRIANÇAS 
OS PRIMEIROS PASSOS EM VALORIZAR A FAMÍLIA 
Objetivo: iniciar um processo em que a criança se identifique e valorize a família pelo 
exemplo e pela fidelidade a Deus.  
A sua família é um presente que Deus te deu para cuidar e ser cuidada. 
 
JUNIORES  
COMEÇANDO A VALORIZAR A FAMÍLIA 
Objetivo: Levar a criança a perceber o quanto dependemos uns dos outros no ambiente 
familiar. 
Valorizar é cuidar da família e do ambiente onde vivemos. 
Cuidar em todos os sentidos, inclusive no cuidado espiritual, buscando a Deus sempre. 
 
ADOLESCENTES 
O VALOR ESTÁ EM HONRAR PAI E MÃE 
Objetivo: Definir o que é honrar e de que forma podemos honrar nossos pais, na prática 
e quais as consequências da desonra, da desobediência e da falta de vivência na vida do 
adolescente. 
 
JOVENS 
O VALOR ESTÁ EM RECONHECER O NOSSO PAPEL DENTRO DA FAMÍLIA 
Objetivo: A importância do jovem e os papéis na família. A juventude traz a vontade, a 
novidade. 
Como um jovem cristão pode influenciar outros jovens a valorizar suas famílias? 
O jovem valoriza do seu jeito, mas será que ele compreende e é compreendido na 
dinâmica familiar? 
 
CASAIS 
O VALOR ESTÁ NO AMOR E NO PERDÃO 
Objetivo: O valor da família está em saber amar, pois o amor se reflete de várias 
maneiras na vida familiar, inclusive valorizando as qualidades, no reforço positivo, 
perdoando e pedindo perdão ao outro. 
Amar é cuidar nos detalhes, é valorizar quem amamos e sobretudo valorizar e amar a 
Deus. 
 
VIDES 
O VALOR NÃO ESTÁ SOMENTE NOS RELACIONAMENTOS 
Objetivo: Mostrar como podemos aprender a valorizar a família, mesmo quando os 
relacionamentos ou circunstâncias da vida não são as ideais? 
Querer estar só ou precisar estar só, são situações previsíveis ou não, mas como 
valorizar uma família, quando os relacionamentos se transformam. A solidão, a 
depressão, a viuvez, o adulto solteiro. De que forma Deus nos orienta? 
 
 
 
 



IDOSOS 

O VALOR NÃO ESTÁ NA UTILIDADE DE CADA UM. 
Objetivo: Mostrar que as pessoas idosas tem o seu valor, não por aquilo que elas 
produzem ou por sua utilidade, mas por quem são, sua importância com os seus 
conselhos e sabedoria. O que podemos aprender com os mais velhos? 
 
Opcional 1 - (Deficientes) 
O VALOR DA FAMÍLIA NO ENFRENTAMENTO DAS DEFICIÊNCIAS 
Objetivo: Mostrar como podemos nos ajudar e ao mesmo aprender com a convivência 
com pessoas deficientes. A nossa dor pode servir de lição e apoio para outras famílias 
que estão começando a passar por essa situação agora. 
 
Opcional 2 - (Grupo de Amigos) 
O VALOR ESTÁ EM SABER QUE SOMOS DIFERENTES MAS, IGUAIS 
Objetivo: Mostrar que todas as pessoas são iguais perante Deus e são amadas por Ele, 
porém cada um tem a sua personalidade e os seus conflitos. A nossa diferença não pode 
impedir que Cristo transforme as nossas vidas. 
 


