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A Minha Família
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F A M Í LI A N O G L O R I O S O
Texto Básico: Gênesis 2.18-24
PLANO E DEUS
“O lar cristão é a expressão mais básica do corpo de Cristo e, portanto, é uma instituição civil,
arraigada na criação, e uma instituição sagrada, arraigada na
redenção”. Michael Horton

INTRODUÇÃO
A família foi criada e abençoada por Deus para ser a base fundamental da existência
humana, Como “célula mater” da sociedade, ela tem a mais alta posição de destaque no seio da
raça humana, responsável por manter o equilíbrio social.

1. FAMÍLIA NO PLANO DIVINO
O propósito de Deus - Deus criou a família com desígnios sublimes.
O propósito divino era estabelecer uma instituição que pudesse propiciar ao ser humano abrigo e
relacionamento. Com relacionamentos cada vez mais escassos nos tempos modernos, ﬁcamos cada
vez mais superﬁciais, frios e distantes uns dos outros (Mt 24.12). Por isso precisamos investir em
nosso relacionamento familiar. O segundo propósito divino foi fazer das Famílias um núcleo pelo qual
as bênçãos do Senhor seriam espalhadas sobre toda a Terra: (Gn 1.28).
Um lugar de proteção e sustento - O Jardim do Éden era excelente para receber a primeira
família, local especial de acolhimento, proteção e provisão. Adão e Eva tinham tudo de que
precisavam para usufruir de uma vida saudável e feliz, além de não faltar nada para eles,
desfrutavam da companhia de Deus (Gn 1.29). Deus deseja que cada família tenha a sua provisão
diária (Mt 6.11). E da mesma forma que Adão tinha a responsabilidade de cuidar do jardim (Gn 2.8),
Deus deu ao homem, a responsabilidade de zelar por sua família e o lar deve ser a fortaleza de Deus
para dominar a terra e não trincheira do diabo.
Diante do Todo-Poderoso, homem e mulher são iguais na sua essência. Após criar a
mulher, o Senhor ordenou o casamento, estabelecendo então a mais importante instituição de uma
sociedade: a Família (Gn 2.24).

2. A QUEDA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A FAMÍLIA
O ataque do inimigo - Satanás levou a mulher a desobedecer à voz de Deus. Talvez ele
tenha falado com ela de modo suave e envolvente (Gn 3.1) Eva conﬁrmou a ordem do Senhor (Gn
3.2,3), mas cedeu à tentação do Maligno.
Os fez cair no pecado da desobediência - (Gn 3.4,5) O casal poderia ter recusado a
sugestão do inimigo, mas não o ﬁzeram, e isso nos mostra que a família, desde a sua instituição foi
alvo dos ataques do inimigo, que tem o propósito de destruí-la. Porém, Deus é soberano e
Senhor, e seus propósitos jamais serão frustrados (Jó 42.2). Da semente da mulher nasceria o
Messias, aquele que esmagaria Satanás (Gn 3.15). O propósito do inimigo é matar, roubar e
destruir, mas Jesus veio ao mundo para destruir os intentos do Maligno (Jo 10.10).
Os resultados da queda no relacionamento familiar - Qual é a origem dos males que
atacam a família? A vida familiar de Adão e Eva era perfeita. Porém, o pecado trouxe a disfunção
para o seio da família. Depois da Queda podemos ver sentimentos de medo, a culpa e a vergonha
perturbando a convivência do casal (Gn 3.8-12).
O pecado sempre adoece o relacionamento familiar e a família deixou há muito tempo de ser
um local de acolhimento, proteção e cuidado devido aos pecados não confessados e não
abandonados. Essas transgressões causam culpa e separam as famílias da comunhão com Deus.

CONCLUSÃO
Deus fez o homem e a mulher e os casou formando a família. Portanto, a família é a primeira
instituição divina e a célula-mãe da sociedade. Ela foi criada por Deus para o bem-estar emocional,
social e reprodução da espécie humana.

Pergunta para reﬂexão
Como sua família tem enfrentado os desaﬁos e os inimigos que a ameaçam?
Como sua família pode ser um canal de bênção para o mundo?
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