
  
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMÍÍLLIIAA,,  UUMM  PPRROOJJEETTOO  DDEE  DDEEUUSS  ––  44ªª..  PPaarrttee  

  

“As montanhas podem desaparecer, 
os montes podem se desfazer, mas 
o meu amor por você não acabará 
nunca, e a minha aliança de paz 
com você nuca será quebrada. É 
isso o que diz o Senhor que tem 
amor por você”. Is 54.10 

O termo aliança, bérith em hebraico, 
possui o sentido de compromisso. Este 
significado também é encontrado nas 
duas palavras gregas: diathére e 
synthére e nas latinas: foedus e 
testamentum. No livro de Rute vemos a 
mais bela declaração de fidelidade, de 
compromisso: “Não me proíba de ir 
contigo, nem me peça para 

abandoná-la! Porque aonde quer que tu fores irei eu. O seu povo 
será o meu povo, e o seu Deus será o meu  Deus. Onde morreres, 
eu morrerei também e ali serei sepultada. Que o Senhor me 
castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar de ti!” 
Rt 1.16 

Quando nos casamos firmamos uma aliança, assumimos um 
compromisso de lealdade até a morte. Os parceiros da aliança dão sua 
vida um pelo outro. A vida compartilhada passa a ser a prioridade. A 
aliança firmada deve refletir o amor, a graça e a misericórdia de Deus e 
Ele nos capacita a cumpri-la. Ele deseja participar do nosso casamento. 
Ele realiza a promoção da paz e do bem estar da família.  



Infelizmente o casamento vem sendo tratado cada vez menos 
seriamente e cada vez mais como um arranjo temporário. Disseminou-
se bastante a idéia de que o divórcio pode ser sempre utilizado como 
um meio de fuga, caso os conflitos conjugais se agravem 
demasiadamente. Esta idéia foi infiltrada também nas igrejas e 
infelizmente vemos servos de Deus abrindo mão da aliança, abrindo 
mão daquilo que foi criado por Deus para ser uma união permanente. 
Casamento passou a ser algo descartável. Os casais quebram a aliança 
pelos motivos mais absurdos possíveis. 

 

Amados edificar uma casa dá muito trabalho.Exige esforço, tempo, 
perseverança. Se existem conflitos, estes devem ser trabalhados para 
que tenhamos qualidade e saúde  nas relações. 

Toda família tem desacordos. Creio que não exista um casal que nunca 
tenha tido conflitos. O problema é quando estes conflitos não são 
superados. Os casais acumulam amargura, rixa, raiva descontrolada, 
ódio até que chegam ao divórcio. 

Os índices americanos sinalizam um crescimento de divórcios de 27% a 
44% em menos de quarenta anos, sendo que este índice é de 50% em 
casais com menos de 21 anos. Um grupo de psiquiatras em Los Angeles, 
reunidos em debate, chegaram à conclusão que a única solução é a 
abolição do casamento, diante da grande crise existente. 

Meu bem nós não devemos esquecer que o casamento é fundamental, 
pois quem instituiu não foi o homem e sim Deus. Temos visto famílias 
entrando em colapso devido ao afastamento de Deus; o apego ao 
dinheiro;  por um obsessivo desejo de entretenimento; a ampla prática 
de infidelidade conjugal; a imoralidade e promiscuidade; a legalização 
da pornografia; facilidade para divorciar-se; a filosofia permissiva da 
última geração; movimentos de mobilização feminina; o egocentrismo; 
o individualismo.  

Deus criou o casamento para o bem do homem e da mulher. Ele nunca 
pretendeu que o casamento fosse fonte de ódio e de amargos 
ressentimentos. Ódio, debates amargos e desunião em nossos lares 
significam que alguém está desobedecendo a Deus.  

Se somos nascidos de Deus, nós superamos o mundo por meio da fé. 
Relações familiares inadequadas podem ser superadas. É necessário crer 
que isso pode ser feito pelo poder de Deus. 



Não fiquem ansiosos, mas apresentem suas necessidades a Deus por 
meio da oração. Orem diligentemente por seus casamentos, por suas 
famílias. A Palavra do nosso Deus diz: “Não estejais inquietos por 
coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo 
conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de 
graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo 
Jesus” (Fl 4:6, 7).  

Confiem no Senhor e deixe que Ele guie seus passos. Não se apóie em 
seu próprio conhecimento humano. Não busquem fontes de orientação 
fora da Palavra de Deus, as melhores orientações encontram-se na 
Palavra de Deus. 

Outras pessoas podem ajudar, como psicólogos, conselheiros 
matrimoniais, mas precisamos rejeitar qualquer idéia que não concorde 
com a Bíblia. 

Amados peço que em suas orações lembrem-se de Cléo. Seu marido 
saiu de casa após três meses de casados. Ela carece de oração e a 
direção do Espírito Santo para não entrar em desespero e buscar ajuda 
em fontes erradas. Que Deus entre com seu poder nesta situação e 
mude deste quadro. 

Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua 
presença! Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam 
porque és bondoso. Sl 89.15-16. 

Graça e Paz! 

Regina Lopes 

 


