
  
 
 
 
 
 
 

 

MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  CCOOMM  FFAAMMÍÍLLIIAASS  
Por: Gilson Bifano 

 

Uma igreja que deseja ser bíblica deve voltar os seus 
olhos para as famílias e ajudarem as mesmas serem 
aquilo que Deus projetou para elas. 

 
Podemos ter modelos de igrejas que atinjam com mais eficácia as 
pessoas, mas se não atentarmos para um trabalho bíblico, sério, 
profundo e contínuo junto as famílias não estaremos sendo 
completos em nossa ação eclesiástica. 
 
Desejo a seguir, apontar 10 razões para sua igreja realizar um 
ministério sério, forte e contínuo junto as famílias. 
 
1. A família é primeira instituição criada por Deus (G 2.26). 
 
Nunca é demais ressaltar esta verdade. A família está presente 
logo no livro de Gênesis. Antes de existir a Igreja, o Estado, no 
relato da criação podemos observar Deus criando a celular da 
família, o primeiro casal. 
 
2. A família é a principal estratégia de Deus para o ensino 
da fé (Dt 6.4-9). 
 
O livro de Deuteronômio nos ensina que a tarefa de educação as 
criança nas questões da fé era, em primeiro da família. Não era da 
Igreja. Erramos como igrejas quando não chamamos as famílias e 
ressaltamos que a primeira frente da batalha não é da igreja, mas 
da família. 



 
3. A despeito do pecado humano, Deus sempre procurou 
salvar as famílias (Gn 7.1-7). 
 
Vemos o exemplo bíblico desta afirmação quando lemos o relato 
do dilúvio e da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus poderia 
salvar apenas os casais, mas procurou estender sua graça 
salvadora a todos os membros das famílias de Noé e Ló. 
 
4. Deus se utiliza de famílias para levantar os líderes para 
sua obra (Ex 2.1-10; At 16.1,2). 
 
São vários os relatos bíblicos de famílias sendo utilizadas por Deus 
para levantar grandes líderes que foram verdadeiras bênçãos para 
o Reino de Deus, como é o caso de Moisés, Samuel e Timóteo. 
 
5. Os profetas se preocuparam em ministrar o plano de 
Deus para as famílias (Ml 2.14-16). 
 
Os profetas em seus oráculos proferiram pesadas palavras contra 
as sociedades da época porque não estavam protegendo os órfãos, 
viúvas e não valorizavam a instituição do casamento. 
 
6. Jesus em seu ministério trabalhou muito com as 
famílias (Jo 1.1-12). 
 
Não é significante Jesus ter começado o seu ministério numa 
cerimônia de casamento? Ele ensinou sobre o ideal de Deus para o 
casamento, deu orientações sobre o divórcio, ministrou às 
crianças, ajudou famílias, valorizou as mulheres. 
 
7. Os apóstolos ministraram e valorizaram as famílias (1Co 
7; Ef 5.22-33,6.1-4; 1Pd 3.1-7). 
 
Paulo, por exemplo dedicou uma boa parte dos seus escritos sobre 
casos que envolviam a vida família. Orientou as pessoas a viverem 
bem em família. O mesmo aconteceu com Pedro. 
 
8. A família foi o principal instrumento de Deus para o 
crescimento da igreja primitiva (At 16.32; Rm 16.5). 
 
Um dos grandes segredos do crescimento vertiginoso da igreja 
primitiva foi o envolvimento da família. Cada família que se 
convertia se tornava uma igreja. 
 
9. A família é a principal instituição que determinará o 
sucesso ou não de uma nação (Js 24.14-28). 



 
Josué é o exemplo desta afirmação. Por isso procurou alertar seus 
contemporâneos sobre a necessidade de cada família assumir um 
compromisso com Deus em sua família. 
 
10. Deus se utilizou de famílias para o cumprimento 
missionário (Gn 12.3; At 18.26). 
 
Abraão foi o primeiro exemplo da chamada de uma família para 
ser bênção para outras nações. Áquila e Priscila é um outro 
exemplo de envolvimento da família na obra missionária. 

Fonte: http://www.clickfamilia.org.br/pub/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home  
 


