
  
 
 
 
 
 
 
 

FFAAMMÍÍLLIIAA,,  UUMM  PPRROOJJEETTOO  DDEE  DDEEUUSS  ––  77ªª..  PPaarrttee  

“E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para 
com Deus e os homens”.  Lc 2.52 

Você já prestou atenção neste versículo? 
Em outra versão diz:”Conforme crescia, 
Jesus ia crescendo também em 
sabedoria, e tanto Deus como as pessoas 
gostavam cada vez mais dele”.  

A família tem uma importância muito 
grande para a estabilidade emocional e 
física dos filhos. Há necessidade do 
diálogo franco e freqüente entre os 
membros de uma família. É importante 
que haja amor e afetividade, assim como 
respeito pela individualidade e  pelos 
limites. Precisamos de famílias 
equilibradas.  

 

As estatísticas mostram que no Brasil, um em cada quatro casamentos 
termina em divórcio. Nos Estados Unidos 50% dos matrimônios são 
desfeitos. 

Quando olho para o casamento de José e Maria vejo pessoas 
equilibradas e creio que isto era conseqüência de assumirem suas 
responsabilidades. Creio que tanto José quanto Maria se avaliavam. É 
prudente que em nome do meu relacionamento, eu sempre me analise e 
me questione como aquela que, tanto quanto o meu outro inteiro (meu 
marido não é minha metade, pois Deus nos fez inteiros), é responsável, 
também, pela união dos dois.  

 



Vamos falar um pouco sobre este negócio de “minha metade”? A Palavra 
de Deus diz o seguinte: “E disse Deus: Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme à nossa semelhança”. Gn 1.26a . 

Amados nós não somos metade de nada! Quem inventou isto? O nosso 
Deus diz que nós somos a sua imagem e semelhança! 

Encontro pessoas frustradas e melancólicas por aí procurando a sua 
metade. Vai procurar o resto da vida. Acredito que esse tipo de visão do 
outro é uma das maiores responsáveis pelos fracassos nas relações. 
Agora Deus disse que não seria bom que o homem estivesse só, então 
Ele em toda a Sua sabedoria cria a mulher para ser companheira, 
parceira, amiga do homem, pois a vida se torna muito mais fácil se 
existe alguém ao nosso lado nos estimulando, incentivando, torcendo 
pelo nosso sucesso.O amor conjugal proporciona condições de 
passarmos adiante. O amor conjugal nos leva a um ajustamento 
emocional e social, proporcionando boa saúde mental. Deus diz que não 
é bom que o homem viva só e o apóstolo Paulo divinamente inspirado 
diz que sem amor não somos nada. Sem amor nossos casamentos não 
passam de barulho. 

Precisamos de uma geração de famílias equilibradas e alinhadas aos 
princípios da Palavra de Deus. Se nossas famílias forem fortes então 
teremos uma sociedade melhor. Quando nos aliançamos a alguém 
precisamos ter em mente o valor desta pessoa para Deus, para com ela 
mesma e para com os outros. 

Não é possível que as pessoas continuem vivendo de forma tão leviana 
quanto à fé. Temos visto corações vazios de nobreza e fé. Há uma 
frivolidade nos lares. Temos visto falta de vida nas famílias, falhas de 
pais que não vivem o que pregam. Vivemos dias em que a máquina 
substitui o músculo, e até o cérebro. Deixaram de crer naquilo que é 
espiritual para crer na tecnologia e quando abrimos nossas bíblias 
encontramos o versículo: “E crescia Jesus em sabedoria, e estatura, 
e em graça para com Deus e os homens”.  

Clamo a Deus para que tenhamos pessoas que amem a Palavra de Deus 
e a repassem aos filhos. Que pais consigam vencer a crise de autoridade 
e disciplina. Que sejam firmes em suas decisões. Que não haja mais 
inversão de valores nos lares. Que os pais tenham tempo para seus 
filhos, que eles se doem mais aos filhos. Clamo a Deus que tenhamos 
pessoas dispostas a se curvarem diante de  Deus e levantar um clamor 
pelas famílias, pois é tempo de orar,  muitos pais perderam a autoridade 
e são incapazes de disciplinar seus filhos. Perderam a identidade, 



mudaram seus valores e estão colhendo as conseqüências de seus atos, 
perderam a fé. 

Que neste dia estejam sendo levantadas famílias dispostas a declarar: 
“Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor” Js 24.15 

Graça e Paz! 

Regina Lopes 

 

Fonte: www.ministerioapoio.org.br  

  


