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A família é um projeto de Deus. Mesmo que 
a sociedade tenha mudado, a Palavra de Deus é 
imutável.

A sociedade toma rumos diferentes aos 
que foram idealizados por Deus para a família. 
Atualmente, o mundo ficou tão moderno que a 
instituição família passou a ser ignorada, rejei-
tada, desvalorizada e negligenciada. Contudo, o 
Criador desta instituição ainda é o mesmo.  Deus 
tem projetos para sua vida, e o casamento é um 
deles. “Portanto deixará o homem a seu pai e 
a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os 
dois uma só carne”, Gn 2.24.

Jaime Kemp, doutor em ministério familiar 
e diretor da Sociedade Lar Cristão diz: “Muita 
coisa já foi escrita, mas creio que os principais 
propósitos de Deus com o casamento sejam: re-
fletir a imagem de Deus (Gn 1.26-27), multiplicar 

uma herança santa (Gn 1.28), gerenciar a criação 
de Deus (Gn 1.28-30), suprir e fazer companhia 
um ao outro (Gn 2.18 e I Co 11.11-12) e ser uma 
referência do relacionamento de Cristo com a 
Igreja (Ef 5.25-33)”.

A família foi instituída por Deus para ser um 
local de segurança, harmonia e amor. Ainda que 
o mundo tente desfocar esta verdade, sabemos 
que a vontade de Deus sempre será perfeita e boa 
para àqueles que O amam e nEle creem. É uma 
aliança, onde o centro está o Criador. Portanto, 
sonhe em constituir uma família, comece hoje 
buscar seu cônjuge em Deus, através da oração.

O mundo pode até dizer que “príncipe en-
cantado” e “doce princesa” está fora de moda, 
mas nos planos de Deus Ele já projetou alguém 
perfeito para você. Somente creia e aguarde nEle 
o tempo certo.

Não perca o foco do projeto
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Lição Eles vão se separar! 

E agora?
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