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Núcleos Pastorais de Integração
Goiânia, 12 de Abril de 2012
“ Evangelizando a Família III – Reestruturando”
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Josué 24:15

Introdução: A Estrutura de uma construção pode comprometer toda obra, e a fundação e fundamental neste
processo, ela e feita de pedra, concreto, ferro, cimento de qualquer maneira tem que ser garantida se não a casa
cai por qualquer vento ou abalo, mesmo estando escondido debaixo de chão onde não há como ver, ainda e
melhor investir em uma boa fundação do que no acabamento que também e importante porem não fundamental.
Mt 7:24. Ate um carro por exemplo, quando tem a estrutura boa, pode refazer a pintura, o motor, a parte elétrica.
e terá um bom veiculo, Uma família cristã esta realmente estruturada Emocional, Moral e Espiritual quando:

I – Reestruturando o Emocional: Famílias são destruídas ou desestruturadas por desequilíbrio
emocional em seu seio. Temos exemplos como Paulo, que respirava ameaças de morte contra os cristãos At
9:1; Maria se deixou dominar pela tristeza, após a morte de Cristo, e foi incapaz de reconhecê-Lo ao seu lado,
suas lágrimas a cegaram Jo 20:13 e 14; pela alegria de Herodes, sua sobrinha o fez tomar uma decisão de morte
contra João Batista Mt 14:6-8; pelo medo Pedro negou a Jesus 3 vezes Lc 22:54-62. Todos nós precisamos de
restauração. Somos ofendidos, magoados, traídos, desencorajados, deprimidos e desesperados. Experimentamos
canseira, fracassos, frustrações e medos. Todos nós temos algum tipo de ferida emocional de situações passadas.
Deus deseja eliminar da nossa vida. Ele quer restaurar a sua alma. Nós podemos aprender a lidar com nossas
emoções. Jesus não reprimia suas emoções Lc 19:43; Jesus não agia dominado pela emoção, O maior
problema é quando agimos sob a força e nossas emoções. Este é o pior momento para conversar com seu
cônjuge, ou aplicar a disciplina aos filhos. Palavras impensadas e atos descontrolados poderão criar uma mácula
muito difícil de reparar. A maior parte das nossas decisões pode esperar até que estejamos mais tranqüilos.
II - Reestruturando a Moral: Ao projetar a família Deus viu que era bom, nesse proposito Deus
instituiu o matrimonio para promover uma completa intimidade e identificação dos cônjuges e integração dos
filhos com os pais Cl 3:18-21. Diante de uma situação de degradação do gênero humano Gn 6.5 Deus salvou a
família de Noé e com ela fez um pacto eterno, Hoje a família e salva através de Cristo, nossa Arca perfeita, nele
todos podem salvar-se At 16.31.Na sociedade mundana, o casamento está se extinguindo e muitas vezes não
passa de um simples contrato, Infelizmente a imoralidade, pornografia, prostituição, tem entrado nas famílias
através da mídia de maneira escancarada com sinônimos que ludibriam ate os filhos da luz. Há no mundo um
espirito de desobediência deliberada, isto acontece por causa do desprezo a Deus e à sua Palavra Rm 1.28-30. A
família tem uma função fundamental na sociedade por ser uma primeira escola em todos os sentidos, e ser
também um elemento primordial na formação moral de todos que necessitam conhecer o caminho da verdade e
da vida. Na Escola Bíblia Dominical e nos cultos de ensino temos o rumo a sequir porem e em casa na frente da
tv ou da internet e que moralizamos nosso lar.

III - Reestruturando o Espiritual:

Apos seu pecado, Davi viu sua família degenerar-se;
aconteceram, incesto, assassinato, rebelião e tantas outras coisas, que perturbaram seu reino II Sm 13.
Harmonia no lar Sl 128, eis o quadro da perfeita união no lar, todos à volta da mesa em prefeita harmonia esta
unidade dependera do relacionamento que é mantido pelos cônjuges. O amor deve nortear a vida do casal Tt 2.4,
Cl 3.19, Ts 3.12, o amor é a essência que dá o aspecto agradável ao casamento. É necessário que haja
comunicação. o problema da sobrevivência tem levado tanto o homem como a mulher a passarem uma grande
parte do seu tempo, separados. em muitos lares e difícil a família se reunir para uma refeição ou para alguns
momentos de lazer.

Conclusão:

A família evangélica e o ambiente cristão são as melhores estruturas para tornar as pessoas
felizes. Uma família mal estruturada gera uma nação má estruturada. É necessário que as autoridades, o Estado,
as nações e o governo se conscientizem disso”. A solução para os ataques à vida que acontecem hoje é a
celebração do matrimônio vivido com responsabilidade: “É preciso transmitir a verdade e o testemunho de uma
família cristã. É necessário deixar de pensar em dinheiro e pensar num casamento feliz”. A Igreja não é,
simplesmente, a favor da família mas também a favor da vida que inicia no momento da fecundação, ainda nas
trompas da mãe e que neste momento já é um ser vivo.
Fontes: Revistas EBD 1999

Pastor: William Modesto de Almeida.

