
FAMÍLIA – PROJETO FASCINANTE DE VIDA 

“Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo , tu e a tua casa” Atos  16:31 

 A palavra família aparece 90 vezes na Bíblia.( 68 vezes no Antigo Testamento e 22 vezes no Novo 
Testamento). Logo depois de criar todas as coisas, Deus criou o homem e lhe fez uma companheira 
idônea , preparou-lhes o jardim, e deu-lhes as direções para uma vida feliz – obediência a Ele e cuidar do 
jardim. 

Mesmo desobedecendo. Deus não desistiu da família, preparando-lhes um caminho de regresso, e o 
homem e a mulher tiveram filhos. Multiplicou-se a iniquidade na terrra, mas Deus sempre quer 
preservar essa instituição que é a base da sociedade em que estamos inseridos. 

Foi assim, quando Deus salvou a família de Noé do dilúvio e tambem um par de cada espécie  para 
preservação da mesma. 

Foi assim  quando Deus separou uma família, para que através dessa família, todas as demais famílias da 
terra fossem uma bênção – Abraão. 

Foi assim quando a primeira  preocupação do profeta foi com a família – “Está tudo bem contigo e ocm 
tua família?”  - Eliseu 

Foi assim quando Deus separou um casal para através deles vir a esse mundo o Salvador e Senhor Jesus 
Cristo, porque Deus tem um projeto para a sua família. 

Então, diante disso, é difícil de entender , e principalmente concordar, com o que está  acontecendo 
agora no mundo – estão querendo fazer desse projeto fascinante de vida um caminho para a destruição, 
permitindo certas coisas que não é a vontade de Deus para a sua criatura – ou seja,  está acontecendo o 
mesmo que aconteceu no início – desobediência as ordens do Eterno e descuido com o jardim. 

Mas assim como Deus usou famílias para a preservação desse projeto, Deus quer usar a sua família para 
ser bênção para as demais famílias, e voce está neste  lugar hoje e com os recursos que Ele mesmo lhe 
dá , é para que voce os use para que outros retornem a esse projeto fascinante de vida. 

Através de voce, a sua casa, o seu trabalho, a sua escola, pode tornar-se salvos. Através de voce 
cuidando da sua vida, tirando as ervas daninhas e os insetos destruidores , o jardim sempre será um 
lugar prazeroso para estar. Voce crendo nas promessas do Eterno , vai-se cumprir o que esta escrito em 
Atos 16:31 – será salvo tu e a tua casa. 

Que Deus abençoe a saua família. 

Forte abraço, 

Pr. Aloísio 

 


