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FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS

“A salvação da família”

“Eles, prontamente lhe afirmaram: ‘Crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os de tua casa’” . Atos 16.31
(NVI)

“Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem
ao conhecimento da verdade” I Tm. 2.3,4

INTRODUÇÃO
Através da série “FAMÍLIA UM PROJETO DE DEUS”, teremos a oportunidade de compartilhar princípios para
sermos coadjuvantes (cooperadores) de Deus na realização plena desse grandioso projeto divino de abençoar as
famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra (Gn 12.3b). O cuidado de Deus para com a família é claro
em toda a escritura, indicando, assim, um projeto eterno de salvar todas as famílias da terra. O clímax desse
grandioso projeto salvífico será a grande festa de casamento entre o filho de Deus, Jesus Cristo e a Igreja (a noiva)
e,  para  que  isso  aconteça  numa  dimensão  maior  e  plena,  temos  que  trabalhar  em  parceria  com Deus  para
salvarmos o máximo de famílias que pudermos.

O plano de salvação é para todas as famílias
“Eles, prontamente lhe afirmaram: ‘Crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os de tua casa’” . Atos 16.31
(NVI). Logo após o episódio em que Paulo expulsa o demônio de uma jovem adivinha, a qual dava lucro aos seus
senhores, Paulo e Silas são mantidos em cárcere. Esses oravam e cantavam louvores a Deus e, por volta da meia-
noite, de repente, sobreveio um grande terremoto e foram soltas as cadeias de todos. O carcereiro, pensando que
todos  os  presos  tinham fugido,  puxando a  espada,  ia  suicidar-se,  mas  Paulo  (no  escuro  e  estando em outro
cômodo) brada: não te faças nenhum mal, aqui estamos. O carcereiro, impactado por todo ocorrido, leva-os para
fora e pergunta: Que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo TÚ E TUA
CASA. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. (Atos 16.23-31)

Não podemos perder a visão de que deus quer salvar o máximo de famílias
Embora o desejo de Deus seja  salvar todas as famílias  da terra,  a dureza do coração de muitos impede essa
salvação. Vejamos vários exemplos em que há a salvação completa da família e outros em que há a salvação parcial
dela:

• Noé construiu a Arca e salvou a sua família (Hb 11.7/Gn 7.1);
• Ló obedeceu ao chamado do anjo e parte de sua família fora salva;
• Os genros de Ló e esposa não quiseram ser salvos e foram destruídos (Gn. 19. 12-14, 26);
• Josué definiu em palavras o que estava em seu coração para a sua família: Eu e minha casa serviremos ao

Senhor. (Josué 24.15);
• Pedro, depois de uma revelação divina, a respeito da salvação dos gentios, abre mão de seu preconceito e

leva salvação à casa de Cornélio e aos seus servos (Atos 10. 47,48);
• O carcereiro fez a pergunta mais importante de sua vida: Que devo fazer para ser salvo? E todos de sua

família foram salvos (Atos 6.31).

COMPARTILHAMENTO
Como podemos contribuir para a salvação dos nossos familiares?

CONCLUSÃO
É projeto de Deus a salvação de todas as famílias. E temos que desejar intensamente que isso aconteça, tendo uma
vida de testemunho e cuidado diário para com os nossos familiares (I Tm 5.8). Quando alguém na família aceita
Jesus, algo sobrenatural acontece, trazendo possibilidades reais de salvação para toda a família. Não queremos
com isso afirmar que, quando um dos membros aceita Jesus, todos da família serão alcançados pela salvação, mas,
com certeza, uma porta se abre criando um ambiente para o milagre de salvação. O equilíbrio é entendermos que
nada  é  automático  e  não  podemos  deixar  tudo  na  conta  de  Deus,  mas  temos  que  fazer  a  nossa  parte,  bom
testemunho, no grande plano de nosso Deus de salvar e de abençoar as nossas famílias.
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