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Família: propósito de Deus
Pr. Marcelo
Família é uma instituição desejada, sonhada, planejada e estabelecida por Deus. Quando olhamos para a
narração de Gênesis, os versículos são assim escritos: disse Deus, fez Deus, e viu Deus que isso era bom. Mas
quando Deus vai falar sobre a criação do homem diz: “façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança” (Gênesis 1:26). A trindade está presente na criação de todo universo, mas a Bíblia dá destaque para
a criação do homem que é menina dos olhos de Deus, imagem e semelhança do Criador. “E formou o Senhor
Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida; e o homem tornou-se alma vivente”
(Gênesis 2:7). Disse mais o Senhor Deus: “não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora que lhe
seja idônea” (Gênesis 2:18). A mulher é apresentada ao homem para complementá-lo. Deus criou o homem com
necessidades físicas e emocionais e só a mulher pode preencher. Deus nunca teve intenção que o homem ficasse
sozinho. Não que Deus tenha se esquecido e, tardiamente, criado a mulher. Não foi uma casualidade, mas parte
indispensável do plano de Deus. Interessante a forma que Deus usou para criar o homem. Deus o formou a partir
do pó. Parece que temos que nos lembrar que somos pó, nada somos em nós mesmos. E Deus pega o osso da
costela do homem para fazer a mulher. As funções principais da costela são de sustentação e proteção. “Por isso
deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne” (Gênesis 2:24). O
casamento é plano de Deus. Implica em deixar de lado antigos comportamentos, sonhos individuais. São estilos
de vida com objetivos diferentes, históricos, contextos, passados, valores, visões diferentes de mundo. Para
alinhar isso tudo, leva tempo. Um vai lixando o outro. A Bíblia diz ainda em Eclesiastes 4:9 a 12 que “é melhor
serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu
companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem
juntos, eles se aquentarão; mas um só, como se aquentará? E, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe
resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa”. Casamento é compromisso eterno, aliança,
relacionamento de exclusividade. Duas pessoas se tornam uma só carne. Passam a se conhecer na intimidade,
serem cúmplices, serem os melhores amigos. “Deus abençoou o homem e a mulher e lhes disse: frutificai e
multiplicai-vos” (Gênesis 1:28). Desta união nascem os filhos: herança de Deus. O Senhor nos confia os filhos e
nos deixa uma orientação: “instrui a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se
desviará dele” (Provérbios 22:6). Se Deus ama a família, o diabo odeia e é o principal patrocinador da destruição
da família. “O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir” (João 10:10a). O papel do diabo é sussurrar
que o casamento é uma instituição falida, que a grama do vizinho é mais bonita. Impor um consumismo tal que
cada cômodo de uma casa tenha uma TV. Assim os membros da família não se falam mais, não fazem mais
refeições juntos. Colocar no coração da esposa “eu não vou me submeter a ele porque ele é um molão”
(rebeldia). Colocar no coração de um dos dois “por que eu que tenho que ir até ele”? Ou ainda: “se ela não pedir
perdão vou ficar na minha” (orgulho). “Se eu tivesse me casado com outra pessoa as coisas seriam diferentes”.
Promover discórdia, predileção, competição na família. Causar mal-estar para datas comemorativas, como o
natal. Promover resistência e dificuldade em pedir perdão. Por isso devemos convidar Jesus para nossa casa, a
fim de Ele blindar, interceder, instruir, proteger. Ele controla tudo, traz cura, restaura, dá nova chance, renova,
inspira. “Eu, porém vim para que tenham vida, e a tenham em abundância” (João 10:10b). E como o corpo de
Cristo deve se comportar? Como a igreja pode combater as mentiras que satanás tem propagado a fim de
aniquilar a noiva de Cristo? Temos a possibilidade de crescer juntos, ter comunhão, buscar conselho, pedir
oração, oferecer apoio para termos famílias saudáveis e firmadas na Rocha Eterna. Família alicerçada no Senhor
prospera, supera crises, vence a carne, derrota o inimigo e é testemunho vivo na sociedade. Nossa igreja vive um
momento singular. Após uma campanha de sete semanas, para a qual 108 famílias se envolveram em oração,
tivemos uma vigília repleta do poder de Deus, com depoimentos de curas e milagres maravilhosos, para honra e
glória do Senhor. Agora teremos a chance de celebrar juntos e consolidar esta obra tremenda que Deus reservou
para a família Maanaim. Dias 25 a 27 de setembro: Acampamento da família. Não perca esta oportunidade e
invista em seu ninho. O retorno é certo e eterno.
Confira mais informações sobre esse evento no site da Igreja ou com nossos líderes.
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