
 

 
 

De eternidade a eternidade Deus sempre existiu 

em família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, três 

pessoas que, perpetuamente, formam a família celestial. 

É importante notar que a família divina um dia decidiu 

criar a família humana (Gn 1.26 ‘façamos’).  

Amigo, lembre-se, sua família é um reflexo da 

família de Deus. Por esta razão valorize o seu 

casamento, a sua casa, os seus filhos. Aquele que não 

honra, não cuida e não serve para viver em família na 

terra também não servirá para viver em família no céu. 

Essa é uma verdade constante. 

Entenda que nós temos o dever de cuidar de 

nossos familiares, inclusive daquele filho problemático, 

do pai idoso e debilitado, da sogra desamparada, do 

genro desempregado, do irmão viciado, pois se não 

fizermos isso estamos negando a nossa fé em Deus e 

somos piores dos que estão lá fora (I Tm. 5:8). 

Analise, pelas escrituras, a importância que Deus 

dá para a família. No livro de Gênesis, o primeiro do 

Velho Testamento, Deus inicia a nossa história como 

humanidade através de uma família, a família de Adão. 

Mais tarde, quando tudo parecia perdido, quando Deus 

entristecido pelo pecado do homem decide exterminar 

toda criação, novamente uma família acha graça aos 

seus olhos, a família de Noé, e por meio dela o Criador 

recomeça nossa história. 

E a importância da família não para por aí, Deus 

escolhe uma outraa família de Abraãopara por meio 

dela abençoar todas as famílias da terra(Gn 12.3). 

Veja que as bênçãos de Deus visam mais que o 

indivíduo em si, elas são direcionadas para as pessoas 

num ambiente familiar. Por mais que você seja um 

indivíduo, uma pessoa, o maior propósito de Deus é o 

de lhe abençoar em família e de lhe preparar para viver 

eternamente em família com Ele. 

Malaquias, o último livro do Velho Testamento, 

Deus nos promete trazer harmonia familiarentre os 

pais e filhos, dando-nos amostras de que seu propósito é 

o de lapidar em cada um de nós esse caráter celestial da 

comunhão (Ml 4.6). 

Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento 

começa com a história da família de Cristo e Nele se 

cumpriu a promessa feita por Deus a Abraão de 

abençoar todas as famílias da terra (Gn 12.3). Em 

Cristo Jesus a sua família é abençoada! 

 

 

No Apocalipse, o último livro da bíblia, existe 

uma promessa feita por Deus a todo ser humano de que 

se vencer se tornará filho de Deus.  

“FAMÍLIA”, portanto, é o tema principal da 

BÍBLIA e o principal objetivo de Deus. Ele quer e vai 

constituir para si, por meio de nós, uma grande 

famíliacelestial (Ap. 21.7). 
Assim, vamos conversar hoje sobre cinco 

princípios para edificar uma família próspera e 

abençoada: 

 

1º)Deus, seja essa a base de sua vida e a base de 

sua família. Se Deus não estiver em sua casa ela jamais 

será edificada por mais que você lute (Sl 127:1). Saiba 

que em Cristo você existe, vive e se movimenta (At. 

17:28). Tudo é Dele, por Ele e para Ele (Rm 11:36). 

 

2º)Amor, tudo que você pensa, fala e faz dentro 

ou fora de casa faça motivado pelo amor (1 Co 13:1-7). 

 

3º)Integridade, Deus lhe conhece como 

ninguém, nada escapa de seu juízo (Hb 4.13). Todo e 

qualquer desajuste familiar precisa ser confessado ao 

Senhor para gerar o perdão (1 Jo 1.7). Também precisa 

ser confessado em família pois quando confessamos 

nossos pecados e oramos uns pelos outros somos 

curados (Tg 5.16). É importante sabermos que os 

pecados dos pais podemalcançar toda família, foi 

justamente o que aconteceu na casa de Acã (Js 7.24) 

(Nm 14.18). 

 

4º)Comunhão, essa é a unção de Deus (Sl. 133). 

Quando discuto com meu esposo, falo mal de meus 

filhos, entro em contenda com minha sogra, mesmo 

estando ‘certo’, atraio sobre a minha casa maldição, 

maldição esta que vem por ordem do próprio Deus (Ml 

4.6), Ele não habita onde há contendas! 

 

5º)Alegria, viva alegre pois a alegria do Senhor 

é a nossa força (Ne 8.10). Decida, no que depender de 

você fazer sua esposa a mulher mais feliz dessa terra. 

Filho, decida, no que depender de você, fazer os seus 

pais,os pais mais felizes da terra. Quando encontrar em 

sua casa alguém triste seja um agente de cura e faça 

algo para tirar dele um sorrisode alegria, essa é a nossa 

missão, trocar a tristeza por óleo de alegria (Is 61.3).

 

             
           

 

                 

Nosso Deus é o Deus da Família! 

“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos 

anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que 

soa ou como o sino que tine”. 

 1 Coríntios 13:1 
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