Lição 09

SUA FAMÍLIA NO REINO

Introdução
A nova vida que recebemos do Senhor Jesus nos apresenta um modo de ver as coisas completamente diferente de
como víamos antes. O nosso velho modo de viver é chamado na Bíblia de vã ou fútil:
...sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo,...
I Pedro 1:18,19
Uma das características desse fútil procedimento é a inversão de valores. No mundo se valoriza o que não tem valor
para Deus e se despreza o que é valioso para Deus. A família, por exemplo, é um desses valores que o mundo
desvaloriza e que para Deus é de uma importância muito grande.
O mundo despreza a família de várias formas: estimula a rebeldia dos filhos contra os pais, leva os pais a priorizarem a
realização profissional em detrimento do cuidado dos filhos, facilita o divórcio, desestimula o casamento etc. A família,
que devia ser o lugar de amor e cuidado mútuo, termina se tornando um lugar de agressões e amarguras.
Mas no Reino de Deus a família é prioridade, pois é onde as pessoas podem experimentar o amor e a segurança que
Deus quer proporcionar aos seus filhos. Mesmo para aqueles que foram abandonados o Senhor prometeu uma família,
isto é, prometeu dar-lhes pessoas que lhe amariam como se amam os casais, os pais, os filhos, os irmãos:
Cantai a Deus, salmodiai o seu nome; exaltai o que cavalga sobre as nuvens.
SENHOR é o seu nome, exultai diante dele.
Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada.
Deus faz que o solitário more em família;
tira os cativos para a prosperidade; só os rebeldes habitam em terra estéril.
Salmo 68:4-6
COMO É A FAMÍLIA DE ACORDO COM O PROPÓSITO DE DEUS?

1. A Família no projeto de Deus
A família faz parte do propósito de Deus para o homem e a mulher. Não é produto do acaso, mas tomou parte desde o
início da criação. Ela é base para que o propósito de Deus se realize na terra. O início de tudo teve como base a família:
a) Deus disse que não era bom que o homem (Adão) estivesse só e por isso lhe fez uma ajudadora idônea, uma
mulher, que se lhe tornou esposa, osso dos seus ossos, carne da sua carne. Com ela, ele teria filhos e filhas e
encheriam a terra de uma grande família, a família de Deus. Por essa razão foi instituído o casamento. Gênesis
1:27-28; 2:18-25.
b) O pecado entra no mundo e, ao destruir tudo com o dilúvio, Deus chama um homem e sua família para preservar a
raça humana. Novamente ele manda que eles se multipliquem e encham a terra – Gênesis 7:1; 9:1.
c) Depois Deus escolhe um homem para que, acompanhado da sua esposa, possam gerar filhos e na sua
descendência serem abençoadas todas as famílias da terra. Esse homem foi Abraão. A maneira como Abraão
permitiria que Deus trouxesse sobre ele o que havia prometido era ordenando a vida dos seus filhos e de sua família
depois dele. Gênesis 18:17-19.
Deus não desistiu do seu propósito de encher a terra com muitos filhos semelhantes a Jesus, isto é, de formar a sua
família sobre a terra. Essa família que é a igreja teria como base famílias dignas onde as pessoas expressariam o amor
e o cuidado que o nosso Pai tem para conosco.
Quando enviou os discípulos para pregar o Evangelho do Reino, o Senhor Jesus ordenou como estratégia que eles
procurasse casas dignas para ficar e pregar a Palavra (Mateus 10:11-13).
É muito importante para o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida e na terra que estejamos investindo na
nossa família para que ele seja de acordo com o plano do Senhor. Por isso encontramos tantos textos no Novo
Testamento que ordenam o bom funcionamento das famílias de acordo com o padrão de Deus.

2. O padrão de Deus para a família
Deus tem um padrão maravilhoso que faz que a família seja ao mesmo tempo o lugar de amor para os seus membros e
um meio de espalhar o amor de Deus para o mundo, para os que não têm família, os abandonados, os órfãos, os
perdidos, enfim, para encher a terra de filhos semelhantes a Jesus.
A Palavra de Deus nos ensina como é essa família segundo a vontade de Deus:
a) O marido ama sua esposa como Jesus amou a Igreja, a ponto de morrer por ela (Efésios 5:25-33). O esposo é a
cabeça da mulher. Isso tem a ver com a responsabilidade de suprir sua esposa e família material, emocional e
espiritualmente. No mundo os maridos são grosseiros, egoístas e infiéis. No Reino de Deus eles são amorosos, fiéis
e vivem para agradar sua esposa (I Pedro 3:7).
b) A esposa se submete ao seu marido como ao Senhor Jesus, para ser uma ajudadora capaz (Efésios 5:22-24). No
mundo as mulheres estão numa competição aberta com seus esposos. Isso tem destruído as famílias. Ser submissa
como a Bíblia ensina não significa ser inferior ou incapaz. Ao contrário, é ser uma ajudadora idônea, capaz. As irmãs
que têm maridos incrédulos devem também submeter-se a eles (I Coríntios 7:12-16 e I Pedro 3:1-6).
c) Os pais ensinam e disciplinam seus filhos no Senhor, e os amam sem irritá-los (Efésios 6:4). No mundo os pais
criam seus filhos sem disciplina e cuidado. No Reino de Deus os pais criam filhos obedientes através da disciplina,
do amor e do exemplo que dão como discípulos do Senhor Jesus.
d) Os filhos honram a seus pais e são obedientes a eles, pois isso é justo (Efésios 6:1-3). Jesus, quando menino de 12
anos, era sujeito, submisso, obediente a Maria e José. Ele já sabia que era o Filho de Deus, mas também sabia que
o propósito do seu Pai se cumpriria em ele se sujeitar àqueles que lhe criavam na terra (Lucas 2:51).

3. O padrão de Deus para o solteiro
O tempo de solteiro é quando a pessoa vai estabelecer as bases para sua futura família. Essas bases são duas:
a) Os relacionamentos dentro da família atual. A maneira como os filhos vêem os pais, ou como se comportam com
eles e com os irmãos certamente será a maneira como vai se comportar na sua futura família. Filhos desrespeitosos
e brutos com os pais e irmãos também serão assim com cônjuges e filhos. Se forem amorosos hoje, serão também
amanhã.
b) A forma como o solteiro se relaciona com o sexo oposto.
A Bíblia ensina a importância de primeiro cuidar das condições necessárias e só depois pensar em casamento
(Provérbios 24:27). Por isso, é necessário que antes de pensar em casamento, o jovem esteja com a vida
encaminhada em três áreas:
•

•

•

Psicológica – Isso se refere à idade e à maturidade. Alguém que está na adolescência não está pronto
psicologicamente para contrair matrimônio, pois essa é uma fase de muitas mudanças e crises emocionais,
de formação do caráter da pessoa.
Financeira – Isso se refere à condição que a pessoa tem de planejar uma nova vida de casado, que envolve
moradia, alimentação, roupas etc. Para pensar em casamento, alguém precisa ter sua vida profissional pelo
menos iniciada.
Espiritual – Isso se refere à firmeza em Cristo. Alguém que é recém convertido, ainda se firmando em Cristo,
deve primeiro cuidar dessa área de sua vida e depois partir para o casamento.

Outro requisito importantíssimo para um relacionamento é a bênção dos pais. Aliás, é bom que se procure conselho
também naqueles que nos pastoreiam para um assunto tão importante que é o início do relacionamento para
casamento. Tudo isso sempre feito em oração e busca da vontade de Deus.
Ao se relacionar com alguém para casamento, esse relacionamento deve ser guiado pela santidade. Isso significa
que não deve haver nenhum tipo de envolvimento físico entre o casal de noivos. O toque físico é para o casamento.
O corpo de um só vem a pertencer ao outro depois do casamento. O tempo de compromisso e noivado serve para
que os dois se conheçam e às suas famílias, e não para que tenham intimidade física (I Tessalonicenses 4:3-7).

4. O divórcio
O Senhor odeia o divórcio (Malaquias 2:16). O divórcio vai contra o projeto de Deus que envolve famílias dignas.
Quando duas pessoas se unem em casamento, elas estão sendo unidas por Deus. A ordem do Senhor é que o que ele
uniu o homem não deve separar. Uma segunda união daquela pessoa que abandonou seu cônjuge é uma união adúltera
(Mateus 19:1-8; I Coríntios 7:10-15, 39).

5. Aqueles que não vão se casar
A Bíblia fala daqueles que não vão se casar. São os que receberam o Senhor essa condição. Essas pessoas não são
frustradas porque não se casaram, mas se dedicarão inteiramente à obra do Senhor. Há outros que ficaram viúvos ou se
separaram e não voltarão a se casar também para se dedicar à família e ao Senhor. – I Coríntios 7:7-11.
Esses irmãos devem ser acolhidos no nosso meio com muito amor e carinho. Nós somos sua família. Precisamos cuidar
das viúvas e dos órfãos (Tiago 1:27). Os idosos que têm parentes devem ser atendidos pelos seus familiares (I Timóteo
5:8). Aqueles que foram abandonados e vivem sem seus esposos devem receber a nossa atenção. Todos esses que
sofrem são importantíssimos na casa de Deus pois eles têm experiência para cuidar de pessoas que chegarão também
com os mesmos problemas.

Conclusão
Se a sua história de vida familiar é complicada, não deixe que isso ofusque o plano de Deus para você. Deus faz
milagres. Ele cura corações feridos e restaura relacionamentos. Creia nisso e coloque sua família diante de Deus em
oração, com fé e agradecimento a ele pela família que ele lhe deu.
Essa lição é pequena para um assunto tão importante. Por isso é importante você participar de todas as atividades da
igreja que lhe ajudarão na sua família.
Os adolescentes devem participar de todo o trabalho referente a eles onde serão tratados assuntos referentes à sua
idade, inclusive quanto ao relacionamento com seus pais e sobre o tempo certo para casamento.
Os casais devem participar das reuniões e cursos de casais e famílias. O seu investimento nessa área revelará que você
entendeu que sua família faz parte do propósito de Deus.

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO
1. Na carta de Paulo aos Efésios temos uma descrição do padrão de Deus para a família no Reino de
Deus. Para fixar esse texto, complete as palavras que faltam abaixo:
As mulheres sejam _________________ ao seu próprio marido, como ao _____________;
porque o marido é o ________________ da mulher, como também Cristo é o cabeça da _______________,
sendo este mesmo o salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu _________________.
Maridos, _____________ vossa mulher, como também Cristo amou a ________________
e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela __________________,
para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Assim também os _________________ devem amar a sua mulher como ao próprio corpo.
Quem ama a _______________ 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 __________ e a sua __________ e se unirá à sua ___________,
e se tornarão os dois uma só ______________.
Grande é este mistério, mas eu me refiro a ___________ e à ____________.
Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si ____________,
e a esposa respeite ao ____________.
Filhos, ______________ a vossos pais no Senhor, pois isto é ____________.
Honra a teu _______ e a tua ________ (que é o primeiro mandamento com promessa),
para que te vá __________, e sejas de longa vida sobre a __________.
E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ________,
mas criai-os na ________________ e na admoestação do Senhor.
Efésios 5:22-6:4

2. Sobre a visão que Deus nos deu sobre família, marque as alternativas corretas:
a) Ser cristão não tem muito a ver com a qualidade do meu relacionamento com meus familiares. Deus não está
tão preocupado com minha família já que eu estou salvo.
b) Ter famílias dignas faz parte do projeto de Deus para o homem desde a criação.
c) Há um padrão de Deus para a família, como por exemplo o amor do marido para com sua esposa na mesma
medida do Cristo amor com que Cristo amou a igreja a ponto de dar a vida por ela.
d) A mulher que tem marido incrédulo não lhe deve submissão, ao contrário deve tentar ficar livre dele o mais
rápido possível.
e) Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. No Reino de Deus, os filhos são obedientes aos pais
em tudo.
f) A intimidade física é para o casamento, portanto solteiros que estão se relacionando para casamento devem
manter-se em santidade.
3. Marque a segunda coluna de acordo com os versículos da primeira:
(1) Salmo 68:4-6
(2) Efésios 5:22-6:4
(3) Provérbios 24:27
(4) Malaquias 2:16
(5) I Timóteo 5:8
(6) Tessalonicenses 4:3-7

( ) O marido deve amar sua esposa como Cristo amou a Igreja, e a esposa ser
submissa ao marido como a Igreja é submissa ao Senhor Jesus.
( ) Deus odeia o divórcio.
( ) Deus nos chamou para a santificação e não para a impureza sexual.
( ) Os pais devem criar seus filhos com disciplina, e os filhos devem obedecer a
seus pais.
( ) Deus faz até mesmo o solitário habitar em família.
( ) Devemos cuidar dos necessitados da nossa família, inclusive dos idosos.
( ) Antes de pensar em casar (“edificar a casa”), o jovem deve cuidar de
arrumar sua vida nos estudos e no trabalho (“os negócios e a lavoura”).

APLICAÇÃO
1. Há algumas condutas familiares que não correspondem ao padrão de Deus e que não permitem que uma família
seja digna de ser chamada de cristã. É importante que nossa família seja um exemplo para as outras e que nosso
testemunho venha a servir de restauração para muitos que hoje estão vendo seus lares serem destruídos. Marque
nessa lista abaixo atitudes que você precisa corrigir.
Para homens casados:
Tenho colocado minha família em segundo plano na minha vida.
Tenho sido bruto com minha esposa.
Não sou bruto com ela, mas não expresso amor. Sou egoísta, vivo para mim mesmo.
Prefiro estar com outras pessoas que com minha esposa e filhos.
Não tenho dado atenção aos meus filhos. Não converso nem brinco com eles.
Não dou carinho aos meus filhos.
Não disciplino meus filhos. Eles fazem o que querem.
Para mulheres casadas:
Tenho colocado minha família em segundo plano na minha vida.
Tenho sido encrenqueira com meu marido.
Não sou submissa ao meu marido. O meu exemplo não ensina às outras mulheres a amar seus maridos.
Tenho deixado meus filhos em segundo plano e priorizado minha realização profissional.
Não tenho dado atenção aos meus filhos. Não converso nem brinco com eles.
Não disciplino meus filhos. Eles fazem o que querem.
Para solteiros:
Tenho colocado minha família em segundo plano na minha vida.
Tenho sido rebelde com meus pais. Não gosto de obedecê-los.
Não valorizo conversar com meus pais.
Tenho estado sempre em conflito com meus irmãos.
Tenho intimidade física com pessoas do sexo oposto.
Acho que posso namorar como e quando quiser. Não preciso de critérios.

