
  
 
 
 
 
 
 
FFAAMMÍÍLLIIAA,,  PPRROOJJEETTOO  DDEE  DDEEUUSS  
Regina Lopes 
 
“E José  acordou, e fez o que o anjo do Senhor havia mandado 
e casou com Maria”. Mt 1.24 
 

O mês de maio é 
conhecido como o 
mês das noivas, das 
mães e da família. 
Eu gostaria de  
pensar um pouco 
com você sobre este 
grande projeto de 
Deus, a família. 
 
Os estudiosos se 
perdem em teorias a 
respeito da origem 
da família. Mas a 

Bíblia nos prova que a família foi criada por Deus (Gn2.24). 
 
Eu hoje gostaria de pensar com você sobre as famílias desistentes. 
Pessoas que estão afrouxando, e uma vez fracassando as famílias, 
toda a sociedade fracassa. Temos visto famílias que desistiram de 
fortalecer os laços do verdadeiro amor conjugal, no lar, dentro dos 
princípios de respeito mútuo, solidariedade e responsabilidade 
pessoal. Temos assistido o enfraquecimento de muitas famílias, que 
se iniciou desde o princípio, em virtude da entrada do pecado no 
mundo.          
Deixaram de desenvolver uma visão clara, observadora; cuidadosa e 
objetiva dos planos de Deus para suas vidas. Muitos deixaram de 
observar os princípios da Palavra de Deus para receberem 
verdadeiras ministrações de folhetins baratos transmitido por várias 
emissoras de tv. Romperam a convivência familiar pelo desejo 
desenfreado de adquirir coisas. Perderam a paciência e a atenção. 
Fecharam-se em si mesmos, passaram a viver o individualismo. 
Deixaram de ser objetivos e a falta de objetividade os tirou a 
capacidade de decifrar o que acontece a sua volta. 
 



Hoje meditando na Palavra de Deus encontro José, que decidiu 
obedecer do que sacrificar. Decidiu em seu coração crê naquilo que 
Deus ordenara  para sua vida. José decidiu em seu coração fazer 
parte do grande projeto de Deus. Ele teria todos os argumentos do 
mundo para desistir de Maria, mas ele tinha um coração obediente e 
isto fez toda a diferença em sua vida. José recebeu o privilégio de 
educar a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.        
 
Muitas famílias não têm mais vínculos íntimos ou contato cotidiano 
com pessoas que deveriam ser importantes em suas vidas. Muitos 
têm dificuldade em entender uns aos outros.  Deixaram de ter um 
contato pessoal, deixaram de conversar, deixaram de se reunir. Os 
filhos não têm mais uma conversa verdadeira com suas mães ou com 
os pais. As relações familiares passaram a ser baseadas em palavras 
estéreis e geradas eletronicamente. 
 
Muitas famílias passaram a evitar intencionalmente as conversas. 
Quando se encontram é para decidir sobre a aquisição de algum bem, 
ou para brigas intermináveis ou estão hipnotizados pelos programas 
de tv, pelos MSNs da vida ou os games.  
 
Não existe mais confiança entre os membros que compõem algumas 
famílias porque deixaram de se revelar uns aos outros. Não 
estabelecem mais conversas no cotidiano. Não se abrem. São 
desencorajadas a confiar uns nos outros. Não são mais honestos uns 
com os outros. Marido e mulher passaram a ser rival ao invés de 
companheiros. Muitas famílias não sabem para onde estão indo e 
com isto estão tomando o rumo errado. Passaram a viver com 
pensamentos ilusórios, ignoram os fatos, distorcem a realidade em 
vez de agir sobre ela. 
  
Devido ao afastamento se tornam pessoas carentes, medrosas e 
vivem na defensiva, perdem a objetividade e tomam suas decisões 
sob a influência desses sentimentos. Um abismo chama outro abismo 
(Sl 42.7). 
 
Amados eu sempre digo a vocês que o mundo não serve de 
parâmetro para as nossas vidas, pois o mundo todo está debaixo do 
poder do maligno. O sistema deste mundo não pode ditar regras para 
os nossos lares, pois nós somos de Deus. O Filho de Deus veio e nos 
deu entendimento  para conhecermos o  Deus verdadeiro. A nossa 
vida está unida com Ele, unida com seu Filho, Jesus Cristo. 
Precisamos estar vigilantes. Veja o que a Palavra nos diz: “E, 
chegando, achou-os dormindo; e disse a Pedro: Simão dormes? Não 
podes vigiar uma hora?”Mc 14.37. 
 
Quantas famílias estão sonolentas. Quantos que deixaram de vigiar.  



 “Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da 
noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa”. 
Mt 24.43 
 
Muitos lares estão sendo minados porque  não há vigília. Muitos 
desistiram de zelar pelos seus. Entram nos gabinetes tentando achar 
um culpado, mas na verdade todos dormiram na hora errada. 
Ninguém vigiou.  
 
Eu quero estimular a você neste dia a fechar todas as brechas. 
Adquiram o hábito da oração. Mamães orem com seus filhinhos. Não 
permitam que eles saiam todos os dias sem que você os abençoe. 
Ore com eles. Estimule seus filhos a lerem a Palavra de Deus. 
Discipline seus filhos a gravarem um versículo por dia e que este 
versículo os acompanhe  durante todo o dia de atividade. Fiquem 
atentas as programações. Sejam responsáveis por aquilo que entra 
em seus lares. Não gastem seu tempo precioso com aquilo que não 
edifica.  
 
Mulheres, em nome de Jesus não recebam ministrações de 
programas que só inculcam na mente de vocês tudo aquilo que  é 
contrário a Palavra de Deus. 
  
Homens sejam colunas de suas casas. Sejam responsáveis com 
aquilo que Deus colocou em suas mãos. Sua esposa e seus filhos são 
responsabilidade sua. Quanto tempo você gasta curvado diante de 
Deus? Curve-se diante de Deus para que sua família não fique 
curvada diante deste mundo (Ef. 3.15). 
 
Deus tem a família no coração, Ele quer abençoar as famílias da 
terra, Ele espera contar com sua família para a realização de Seu 
plano.  
 
“Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas 
concidadãos dos santos, e sois da família de Deus”. Ef 2.19 
              
 

Shalom Adonai! 
 

Regina Lopes 
 


