
Prioridades na família 
 

A família é um projeto de Deus. Foi a primeira instituição divina. E foi criada para a glória de Deus e 

nossa felicidade. Para que a família colime esse elevado propósito, necessário se faz que 

observemos algumas prioridades. 

Em primeiro lugar, Deus precisa vir antes das pessoas. Devemos amar a Deus com toda a nossa alma 

e de toda a nossa força. Devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Para ser um 

discípulo de Jesus é preciso estar disposto a deixar pai e mãe e amá-lo mais do que qualquer outra 

pessoa, por mais achegada que seja a nós. Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida, ou então, 

ainda não sabemos o que é segui-lo. O que é importante destacar é que, quanto mais amamos a 

Deus, mais amamos nossa família e mais fortes ficam nossos relacionamentos interpessoais. A nossa 

relação com Deus cimenta os demais relacionamentos, colocando-os dentro de uma correta 

perspectiva. 

Em segundo lugar, o cônjuge precisa vir antes dos filhos. Pecam contra o cônjuge e contra os filhos, 

aqueles que colocam os filhos em primeiro plano e o cônjuge em segundo plano. O maior presente 

que podemos dar aos nossos filhos é amar, com desvelo, o nosso cônjuge. A maior necessidade dos 

filhos é ver o exemplo dos pais. Não há família saudável onde os relacionamentos estão fora dos 

trilhos. Investimos nos filhos, quando investimos em nosso casamento. Cuidamos dos filhos, quando 

priorizamos nosso cônjuge. 

Em terceiro lugar, os filhos precisam vir antes dos amigos. Precisamos ter discernimento para 

buscarmos as primeiras coisas primeiro. Nossos amigos são importantes, mas nossos filhos são mais 

importantes. Aqueles que não cuidam da sua própria família estão em total descompasso com o 

projeto de Deus. Não podemos sacrificar nosso relacionamento com os filhos para dar mais atenção 

aos nossos amigos. Nenhum sucesso vale a pena quando o preço a pagar é o sacrifício dos nossos 

filhos. Os pais precisam entender que seus filhos são prioridades. Precisam investir neles o melhor 

do seu tempo e o melhor de seus recursos. Precisam criá-los na admoestação e na disciplina do 

Senhor. Não podem provocá-los à ira para que não fiquem desanimados. 

Em quarto lugar, as pessoas devem vir antes das coisas. Vivemos numa sociedade materialista e 

consumista. As prioridades estão invertidas. As pessoas esquecem-se de Deus, amam as coisas e 

usam as pessoas. Devemos, ao contrário, adorar a Deus, amar a pessoas e usar as coisas. Quando 

colocamos coisas no lugar de pessoas tornamo-nos insensíveis e apartamo-nos do projeto de Deus. 

Há pessoas que, infelizmente, têm mais cuidado com o carro do que com os membros da família. São 

mais zelosos com seus objetos pessoais do que com os relacionamentos dentro de casa. Amam mais 

os bens materiais do que os membros da família. 

Em quinto lugar, o reino de Deus precisa vir antes dos nossos projetos. Temos visto muitos crentes 

dando para Deus a sobra dos seus bens, de seus talentos e do seu tempo. São pessoas que só se 

preocupam com as coisas terrenas. Correm atrás de seus próprios interesses enquanto a obra de 

Deus fica relegada a segundo plano. Essas mesmas pessoas, nas palavras do profeta Ageu, semeiam 

muito e colhem pouco; vestem-se, mas não se aquecem; comem, mas não se satisfazem; e o salário 

que recebem, colocam-no num saco furado. O pouco que trazem, Deus o assopra, porque não aceita 

sobras, uma vez que requer primícias. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. 

Precisamos investir as primícias da nossa renda na promoção do reino de Deus. Precisamos investir 



em causas de consequências eternas. Nossa felicidade pessoal e familiar alcançarão sua plena 

realização, quando essas prioridades estiverem alinhadas em nossa vida! 
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termos luz na cabeça, precisamos ter amor no coração. Conhecimento sem bom 
proceder gera soberba opressora e não ação misericordiosa. 

Quando nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil celebra seus cento e sessenta e 
um anos de presença em solo brasileiro, erguemos aos céus nosso preito de louvor e 
nosso tributo de gratidão a Deus, pois ao longo desse tempo, esta igreja tem 
proclamado em todos os rincões da nossa pátria a mensagem do evangelho, a 
mensagem que informa e transforma! 
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