
 
 
 
 

 
ASSUNTOS DE FAMÍLIA 

 
Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas membros 
da família de Deus “ (Ef. 2.19) 

- Família tem tudo a ver com a Bíblia, quer conferir? 

- O primeiro erro que o homem cometeu, foi dentro de sua própria 
família e contra ela.  

- O primeiro crime na história humana aconteceu dentro da família.  

- Até hoje, as primeiras dores, frustrações, abandono, alegria, 
conforto e estímulo, são recebidos dentro da família. 

- Quando Deus fez o primeiro anúncio a respeito do Salvador, o 
Senhor Jesus, Ele o fez a uma família. Quando Deus moveu os 
primeiros personagens da história da salvação, Ele chamou uma 
família. “ Deus dá um lar aos solitários...dá um lar à estéril, e 
dela faz uma feliz mãe de filhos “ (Sl 68.6 e 113.9). Essas 
promessas evidenciam a importância que Deus dá à família. 

- Embora o evangelho exija uma resposta pessoal, Deus não mudou 
sua posição quanto à importância da família. Um dos apóstolos de 
Jesus, destaca a Igreja como uma família da qual Deus é o Pai (Ef. 
3.14-15). Esta expressão demonstra o tipo de relacionamento que 
Deus tem com seus filhos. 

- Particularizando, será que você vê sua família sob esta mesma 
ótica? Entende que tem valorizado e cuidado da família, como 
convém? Sendo cristão, é na sua família que você deverá ser luz e 
sal, primeiramente. É importante destacar que a família é o primeiro 
ministério que Deus nos dá. Portanto, devemos zelar por ela. 

- Convido a todos a lerem Efésios 2.19-22, e orarem por suas 
próprias famílias, não importa que tipo de família você tem, as 
unidas, as organizadas, as bonitas ou as briguentas, as feias, as que 
não estão nem aí com nada, não importa, o importante é que sejam 
famílias portanto, núcleos de Deus aqui na terra, vamos aproveitar e 
vamos orar pelas famílias destruídas pelos vícios, pela bebida, pela 
presunção, pelo entorpecimento de coração por falta de Jesus, peço 
oração em especial pelo Sr. Luiz Quirino que está em estado terminal 



no Hosp. E seus familiares que não aceitam Jesus em suas vidas e 
estão inconformados, “ Deus de toda glória, Deus de todo o 
poder, perdoe-nos por termos sido levianos com nossas 
famílias, de-nos a força e a dignidade de pedirmos perdão 
entre nós mesmos, para termos condições de pedirmos perdão 
para Ti, que és o único que pode nos perdoar, coloco em tuas 
mãos o Sr. Luiz e sua família, afaste o perigo dos vícios de 
todos os lares que conhecemos, esta oração nós a fazemos em 
nome do teu filho Jesus, amem! “ 
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