A FAMÍLIA VIVENDO SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS
(Efésios 6.1-4)

INTRODUÇÃO:
Quando falamos sobre família lembramos que família é projeto do coração de
Deus. No livro de Genesis encontramos a narrativa da criação e nela está o sonho de
Deus que cria todas as coisas e principalmente o ser humano e da a este o dever de
cuidar de tudo aquilo que havia feito a sua volta, e a ordem de Deus foi que o homem
juntamente com a sua mulher viesse a multiplicar Gn 1.28.
Há uma frase que diz: “Família é onde nossa historia começa.” Mas vejo pelo
decorrer da historia que alguns princípios e valores se perderam dentro de muitas
famílias, onde Pais e filhos não mais se respeitam, estão vivendo em conflitos todos os
dias. O Salmista diz: Se o Senhor não edificar a família, em vão trabalham os que a
edificam Sl 127.1.
A vontade de Deus é ver nossas famílias de mãos estendidas a Ele, que é à
base da família e se a família estiver edificada nEle já pode ser considerada mais que
vencedora porque verdadeiramente estará vivendo segundo o Seu coração. Nesse
cap. 6 de Efésios Paulo vem fixar na memória da igreja sobre os deveres que
precisam ser considerados para uma família viver segundo o coração de Deus.
Alguns deveres a serem considerados no texto para uma família viver segundo o
coração de Deus:
1 – O DEVER DA OBEDIÊNCIA vs. 1 ( dever dos filhos…”filhos sede obedientes a
vossos pais no Senhor…”)


Nessa carta o Apóstolo Paulo ensina os filhos a importância da obediência a
seus pais
 Os filhos precisam compreender que depois de Deus a próxima
autoridade que o Senhor coloca sobre suas vidas são os seus pais.
Porque é necessário os filhos obedecer aos seus pais?

 A obediência dos filhos aos seus pais o conduz a vida. Pv 6.20.23
 Deus tem prazer no filho que obedece aos seus pais. Cl 3.20
 Quando os filhos desobedecem aos seus pais vêm sobre eles consequências
amargas. Pv 11.29
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A desobediência também pode ser considerada um sinal de
decadência na vida dos filhos. Ver Rm 1.28 – 30 – Tm 3.1-3 – Ex
21.15

2 – O DEVER DA HONRA vs. 2 a 3 (dever dos filhos… “honra a teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento”)






Honrar pai e mãe é mais do que obedecer. Rm 13.7
Honrar pai e mãe é demonstrar reconhecimento, gratidão, amor, respeito e
cuidado.
Honrar pai e mãe é valorizar os seus ensinos e correções. Pv 1.8
 Muito sofrimento, muitas lágrimas, muitas decisões precipitadas e
casamentos infelizes não teriam acontecido se os filhos tivessem
honrado aos seus pais, dando ouvidos aos seus conselhos.
Honrar pai e mãe traz benefícios preciosos como prosperidade e longevidade.
vs. 3

3 – O DEVER DA CRIAÇÃO vs. 3 ( dever dos Pais…“ Pais não provoqueis a ira a
vossos filhos, as criai-os na…”)






O dever do pai é criar seus filhos no caminho do Senhor. Pv 22.6
Maior parte dos problemas nos relacionamentos de Pais e filhos se da pelo fato
dos Pais não se preocuparem com o crescimento dos seus filhos. Exemplo: as
influencias de TV e internet, amizades que estão se envolvendo, comportamento
diante das pessoas, se tem buscado a Deus verdadeiramente. I Tm 5.8
O pai que ama o seu filho o disciplina. Pv 13.24
O pai não pode ser pedra de tropeço na vida dos seus filhos. Mt 18.6

CONCLUSÃO:
Deus se importa com o relacionamento saudável dentro do lar, os filhos
precisam cumprir com o deve de obedecer e honrar seus pais, da mesma forma, os
pais também precisam cumprir com o seu papel de criar os seus filhos no caminho do
Senhor, assim Deus sustentara o lar e a família estará vivendo segundo o coração de
Deus.
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