
FAMÍLIAS COMPROMETIDAS COM DEUS E A MISSÃO 

 

 Abraão e sua família eram comprometidos com Deus e a MISSÃO. Veja o que Deus 

disse sobre Abraão, seus filhos e seus descendentes: “Abraão será o pai de uma nação 

grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu 

o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se 

conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o 

Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido”. (Gn 18:18,19). 

 A primeira missão que Deus deu a Abraão foi para ele colocar em ordem a sua 

família; para se conservarem nos caminhos do Senhor, fazendo o que era justo e direito. E 

Abraão cumpriu. À semelhança de Abraão vamos obedecer a Deus HOJE, colocando em 

ordem a nossa família? Esta também é nossa primeira missão. VOCÊ E A SUA FAMÍLIA 

JÁ ESTÃO COMPROMETIDOS COM DEUS E A MISSÃO? 

 Neste mês da família, quero desafiá-lo a aceitar esse convite de Deus. Entre na 

Missão com Ele. Cresça no comprometimento com Ele e aceite essa tão sublime Missão. 

 Como? Comece comprometendo-se com você mesmo e com Deus, tendo o seu 

TQSD – Tempo de Qualidade a Sós com Deus, todos os dias; lembre-se: está é uma 

questão de vida ou morte para você. 

 Em seguida, pai, como sacerdote do seu lar, dê o segundo passo no seu 

comprometimento com Deus e a Missão; seja um missionário na sua própria família, seu 

primeiro campo missionário: leve o seu cônjuge e os seus filhos a terem também o TQSD 

deles. E agora que você e todos em sua família já têm o seu TQSD, é hora de você levar 

toda a família a se reunir para ter o seu Tempo de Qualidade com Deus, juntos, em família. 

 Pai, não espere que sua esposa faça isso. Deus escolheu e ordenou a você que 

leve sua família. E você, esposa, sua missão é ajudar seu marido a cumprir esta ordem de 

Deus. Esta é a tábua de salvação para você e sua família prevalecerem num mundo tão 

corrompido como o de hoje. Se cumprirmos a missão começando pela nossa família, 

também prevaleceremos. 

 Amados, Deus tem um propósito especial para a família chamada PIBAC. E quem é 

a PIBAC? A PIBAC somos nós. Então, não é só o Pastor que deve “ordenar bem a sua 

casa” (I Tm 3:4,5) para que todos sejam comprometidos com Deus e a Missão; todos os 

pais de família também devem fazer o mesmo. Os pastores são dados por Deus às igrejas 

para serem modelos a serem seguidos pelos demais. 

 Além disso, aproveite todas as oportunidades que a igreja oferece para fortalecer 

você e sua família e cumprir a Missão. Uma delas é você e sua família participarem dos 

PGMs – Pequenos Grupos Multiplicadores. Outra é participando dos jejuns e das Jornadas 

de Oração semanais. Veja nesse informativo quantas oportunidades são oferecidas para 

abençoar você e sua família especialmente neste mês, a começar pelo 1º Acamp da 

Família, cujo tema é “A Família em Missão com Deus”. Este você precisa aproveitar. 

 Veja, Deus tem um propósito especial para mim, para você e para a nossa família 

no seu plano missionário. Deus através da igreja oferece, facilita e viabiliza a cada pai e 

mãe, como sacerdotes do lar, a participarem com sua família de diversas atividades a fim 

de serem fortalecidos para cumprirem sua Missão junto a tantas famílias de Águas Claras 



que ainda não conhecem o grande amor de Deus. Vamos como Abraão e sua família 

sermos mais comprometidos com Deus e Sua Missão? 

 

Pr. Sinval Coelho Marinho 


