
FAMÍLIA - UM DOS PROJETOS MAIS FASCINANTES DE VIDA 

Família é a base para a sociedade.   

Quando temos famílias estruturadas emocionalmente e espiritualmente temos 
uma comunidade saudável e onde se sente o prazer de viver. Isso é verdade 
porque uma das primeiras coisas que Deus providenciou foi um lar. Deus fez o 
homem. Viu que não era bom que o homem estivesse só, fez-lhe uma adjuntora, 
e preparou o jardim para que ambos vivessem e cuidassem.  Ali, no jardim, 
ambos aprenderam sobre limites, sobre autoridade,sobre decisão, sobre 
respeito, sobre companhia, sobre leis e regulamentos, enfim, sobre tudo aquilo 
que era necessário para que a ordem e saúde de ambos fossem completas. 
Esse jardim hoje é o nosso lar, e no lar, aprendemos as mesmas coisas, temos 
a nossa disposição os mesmos princípios do jardim, os mesmos valores que 
nortearam a vida de Adão e Eva. Mas quantas vezes abrimos mão desses 
princípios em troca de promessas falsas, ou que podem chegar mais rápido. A 
verdade é que culpamos Adão e Eva, mas estamos cometendo os mesmos 
erros que eles cometeram, e com isto prejudicamos o nosso jardim, permitindo 
que ervas daninhas dominem o mesmo.  

O que caracteriza um lar saudável, não é a falta de problemas, mas sim, como 
tratamos esses problemas. É bom lembrar que os problemas nos fazem crescer, 
nos unem, e nos fazem sempre andar com esperança.  

Quando casamos, trazemos na bagagem, todos os sonhos de uma vida bem 
sucedida: espiritual, emocional, e financeira. Nada de errado nisto. Mas quanto 
trocamos as prioridades é que as coisas se complicam. Quando começamos a 
amar as coisas e usar as pessoas, isto se torna um problema em nosso lar e 
relacionamentos. Quando o cônjuge e os filhos não são prioridade, e sim os 
amigos, o trabalho, a igreja, ou qualquer outra coisa, nos distanciamos do 
projeto de Deus para nós enquanto família.   

A proposta é voltarmos ao jardim e mantermo-nos dependendes da presença do 
Senhor conosco, nos direcionando. Como Deus procurava por Adão na viração 
do dia, Ele continua nos procurando hoje e quer nos direcionar, nas decisões, na 
criação dos filhos, no respeito mútuo, a criar um clima emocional saudável entre 
os componentes da família. E quando vivemos esta experiência, gostamos tanto 
que queremos compartilhar isto com outros. Aí é que família se torna um projeto 
fascinante de vida, porque supera os sonhos e se torna uma realidade que vale 
a pena ser vivida. É quando a valorização do outro, a opinião do outro, o amor 
ao outro se torna um estilo de vida, porque estamos projetando o que 
aprendemos do dono do projeto. Que Ele mesmo nos ajude e nos conduza 
neste caminhar.  

Forte abraço,  

Pr. Aloísio  




