
  
 
 
 
 
 
 
 

CCOOMMOO  TTEERR  UUMMAA  FFAAMMIILLIIAA  FFEELLIIZZ  
 
 
1 – Tenha Deus e a Sua Palavra como fundamento do seu lar.A Bíblia 
é o manual para se ter um casamento e uma família feliz. A Bíblia 
fala sobre relacionamentos, dinheiro, sexo, educação de filhos, saúde, 
ética e, acima de tudo, de vida eterna. Tenha Jesus como Senhor da 
família. Leia a Bíblia, mas sobretudo viva os seus ensinamentos. 
 
2 – Ame, incondicionalmente, cada membro de sua família.Não 
condicione o seu amor à realização de tarefas ou deveres. Ame seus 
filhos mesmo quando eles não vão bem na escola ou fazem alguma 
travessura. Procure expressar, através de palavras e gestos, o seu 
amor ao cônjuge, pais e filhos. Ame sempre os membros da sua 
família. ...e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus 
te tem dado a ti e à tua casa ...Deut. 26:11 
 
3 – Respeite e honre seus pais.Filho, os pais não são perfeitos. Eles 
erram, às vezes, nas melhores das intenções. Abrace os seus pais. 
Diga-lhes que você os ama. Respeite-os. Seja-lhes obediente. Se 
você, filho, fizer isto, Deus vai abençoá-lo com muitos anos de vida. 
Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque 
isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. (que é o primeiro 
mandamento com promessa), para que te vá bem, e sejas de 
longa vida sobre a terra. Efésios 6:1-3 
Leia também, Êxodo 20:12 
 
4 – Separe um tempo, semanalmente, para estar com sua 
família.Separe uma noite da semana para estar inteiramente com sua 
família. Neste dia, nada de jornal, TV, internet, videogame, telefone, 
reuniões na igreja. Não abra mão deste dia. Planeje atividades com 
toda a família. Seja criativo. Nos outros dias, valorize o tempo que 
estiverem juntos. ...Mas, se alguém não cuida dos seus, e 
especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior 
que um incrédulo. 1 Timóteo 5:8 
 
5 – Procure integrar sua família aos trabalhos da igreja.Freqüente e 
participe de uma igreja em que a Bíblia seja pregada sem distorções 
e que, acima de tudo, valorize a família. Freqüente uma igreja em 
que o estudo da Bíblia seja prioridade e leve os homens a crerem em 



Jesus Cristo como Salvador. Ocupa-te destas coisas, dedica-te 
inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a 
todos. 1 Timóteo 4:15 
 
6 – Pratique o diálogo, apreciação mútua, perdão nas relações 
familiares. Não termine um dia, caso tenha tido alguma desavença, 
sem antes conversar sobre o assunto, compreender o ponto-de-vista 
do outro. Elogie sempre. Reconheça os seus erros. Peça perdão pelas 
falhas. 
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de 
coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, 
longanimidade, 
suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém 
tiver queixa contra outro; assim como o Senhor vos perdoou, 
assim fazei vós também.Colossenses 3:12-13 
 
7 – Seja amigo do seu filho. Converse com seu filho. Participe do seu 
mundo, dos seus sonhos. Converse sobre sexo, drogas, namoro, 
profissão. Seja amigo dos seus amigos. Fale da importância da 
pureza sexual e do casamento. Converse informalmente sobre as 
drogas. Fale das conseqüências do uso de drogas. 
E vós, pais, não provoqueis à ira vossos filhos, mas criai-os na 
disciplina e admoestação do Senhor.Efésios 6:4 
 
8 – Procure, de todas as formas, dominar os meios de 
comunicação.Construa na família um senso crítico para com a 
televisão. Converse com seu filho sobre os conceitos errados que são 
transmitidos nas novelas, filmes, etc. Mostre para ele, sem a idéia de 
que seja um sermão, o que é certo e o que é errado e o que Deus diz 
sobre o assunto. 
 
9 – Cultive os princípios ético-cristãos nas relações familiares.Seja 
honesto no relacionamento com o seu cônjuge, pais e filhos. Valorize 
a verdade, a bondade, a justiça, a honestidade nas relações 
familiares. Leiam: Êxodo 20 
 
10- Viva, na família, um estilo de vida simples.Não procure viver o 
estilo de vida do vizinho ou de outra pessoa conhecida. Controle os 
gastos financeiros. Não compre em prestações, cuidado com o cartão 
de crédito, cheques pré-datados e empréstimos. Lembre-se: A 
felicidade da família não está nos bens materiais. 
E, sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da 
perfeição. Colossenses 3:14 
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