
 

 
A família cristã pode ser definida numa única 

frase: É aquela que vive junto a Jesus Cristo. Frise 

bastante esse conceito, pois é algo que precisamos 

perseguir. 

Repita: Uma família cristã é aquela que vive 

junto a Jesus Cristo. O segredo é simples, não tem nada 

de complicado. Muitas pessoas acreditam ser complexa 

uma família cristã. Mas o segredo revelado é cultivar o 

relacionamento com Jesus Cristo. Apenas isso.  

Você quer ter uma família cristã? Você e todos 

os seus entes queridos querem viver na companhia de 

Jesus? A Palavra de Deus diz: “Agrada-te do Senhor e 

ele satisfará os desejos do teu coração”. (Salmos 37.4) 

Quem sabe a sua família está dividida, nem todos os 

membros deste pequeno Grupo Familiar, esposo, esposa 

e filhos, conhecem a Deus.  

Ore para que cada membro de sua família seja 

alcançado, para que a sua casa, sua família seja 

realmente cristã. 

Como é a família cristã? Como você já leu, uma 

família cristã tem como princípio básico, a companhia 

de Jesus Cristo, e o segredo é exatamente este: cultivar 

o relacionamento com o Senhor. Então, como é a 

família cristã? Rendida a Cristo Jesus. 

Agora, o porquê da família: Você já parou para 

pensar por que Deus estabeleceu a família? Os anjos 

não possuem família. Eles não têm pai, nem mãe, nem 

filhos, nem irmãos. Cada anjo é uma criação absoluta. 

Anjos não se reproduzem. Interessante isso, não? Por 

que será que com os homens Deus fez algo diferente? Já 

pensou nisso?  

Em primeiro lugar não é a vontade de Deus que 

os homens sejam anjos, pois os anjos têm outra 

natureza, distinta da natureza humana.  Bíblia mostra 

algumas razões por que Deus estabeleceu a família. 

Ele tem ordenado a vida familiar, pois nela de 

uma forma tangível, deseja se revelar. Uma das 

melhores maneiras dos homens conhecerem o 

ministério de Deus é no convívio com a família. Deus 

não disse que os homens O conheceriam simplesmente 

estudando uma flor, uma pedra, não, não. Para isso, Ele 

estabeleceu a família.  

Leiamos o texto que está escrito em Efésios 

5:22-33: “As mulheres sejam submissas ao seu próprio 

marido, como ao Senhor; porque o marido é o cabeça 

da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, 

sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a 

igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres 

sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai 

vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si 

mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, 

tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela 

palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, 

sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém 

santa e sem defeito. Assim também os maridos devem 

amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama 

a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais 

odiou a própria carne; antes, a alimenta e dela cuida, 

como também Cristo o faz com a igreja; porque somos 

membros do seu corpo. Eis por que deixará o homem a 

seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se 

tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, 

mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, 

cada um de per si também ame a própria esposa como 

a si mesmo, e a esposa respeite o marido.” 

O que esse texto fala é muito interessante. Deus 

estabeleceu a família, ordenou a vida familiar para que 

pudéssemos tocar, sentir, ver e experimentar mais do 

Senhor em nossas vidas. Por meio do vínculo familiar, 

Deus deseja se revelar.  

Na família é preciso que haja respeito mútuo, 

presença de Deus nas atitudes. Os maridos devem amar 

suas esposas como Cristo amou a igreja, ou seja, a 

presença de Deus é real na comunhão da família. As 

esposas devem ser submissas ao marido, respeitando-os. 

Deus criou os céus e a terra para que o homem pudesse 

aqui formar uma família.  

O projeto do Senhor sempre foi a comunhão. 

Dificilmente, haverá relacionamento com Deus, quando 

não nos relacionamos uns com outros, em casa, com o 

marido, com a esposa, com os filhos. Por isso, em 

nossos dias, temos visto tantos ataques à família, porque 

o diabo quer destruir o projeto do Senhor em 

conhecermos mais Dele por meio da família.  

Família é lugar de cura, de restauração, lugar de 

refrigério, lugar onde somos levados ao fogo, ao deserto 

muitas vezes, mas também é oásis, onde somos 

moldados pelas mãos do próprio Deus, quando ali 

também recebemos mais do seu amor. No verso 31, de 

Efésios 5, o Espírito faz uma revelação dizendo: 

“Grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e a 

igreja”.  

Conclusão: Existe um segredo que é 

desvendado na moldura da vida familiar, a existência de 

Deus, o caráter de Deus; e a junção das famílias é a 

Igreja de Cristo. 

Como funciona uma família cristã: No 

casamento marido e esposa se tornam um. Em outras 

palavras, na trindade, Pai, Filho e Espírito Santo; existe 

unidade. Sempre há concordância, aquilo que um faz, os 

três fazem. Se o Pai ama, o Filho ama, o Espírito Santo 

ama. É assim deve ser também a estrutura familiar, mas 

quando não temos a compreensão de que Deus deseja se 

revelar ao homem por meio da vida familiar, não 

podemos ver a imagem de Deus revelada também nas 

coisas, como o sentir o vento, o desabrochar das flores, 

o geminar de uma semente. 

             
           

 

                 

O Plano de Deus para a Família. 

Sejam bondosos e compassivos uns para com 

os outros, perdoando-se mutuamente, assim 

como Deus os perdoou em Cristo.  

Efésios 4:32 

Semana 22 à 28 de  

Abril de 2019. 
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