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Perseverando na restauração dos relacionamentos familiares 

“Faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos 
salvos.” (Salmos 80.3) 

A atuação divina na vida de cada componente da família promove em nós a 
cura interior de mágoas provocadas por palavras e atitudes mal direcionadas. Ela 
nutre o nosso espírito de alegria e bem-estar, fazendo-nos voltar atrás, repensar 
nossos feitos, reconstruir nossos relacionamentos, independente do que somos ou 
do que fazemos, pois o amor de Deus manifestado em nós nos constrange a 
também vivermos em amor.  

O propósito de Deus com a família é criar condições para que vivamos, 
antecipadamente, um pedacinho do céu ainda na terra. Para que isso se torne 
possível é preciso reconhecer os nossos limites, fraquezas, admitir nossos erros, 
pedir perdão aos que ofendemos.  

É na intimidade do lar que temos a oportunidade de compartilhar as 
questões mais íntimas e relevantes, proporcionando condições favoráveis para a 
edificação e restauração dos relacionamentos dos integrantes da família. É no lar 
que reconhecemos o valor e a relevância de cada integrante da família. É, 
sobretudo, no lar que devemos evidenciar a presença de Deus ao demonstrarmos 
amor sincero uns para com os outros.  

Para perseverarmos na restauração dos relacionamentos de nossa família, 
nosso lar precisa ser um lugar:  

a) que tenha o propósito de adorar a Deus pelo que Ele é, colocando-O em 
primeiro lugar na vida de cada componente da família;  

b) em que todos os membros encontrem o aconchego, a ternura, a provisão 
do alimento físico, mas também espiritual;  

c) em que filhos honrem seus pais e pais não incitem seus filhos à ira; em 
que os casais criem um ambiente de paz e harmonia.   

Por fim, nosso lar precisa ser um lugar em que os valores do Reino de Deus 
sejam o alvo de cada um, onde reinará a humildade, o perdão e a busca constante 
de restauração e reconciliação no seio de nossa família.  

Que nossa oração seja: Senhor, ajude-nos a perseverarmos na restauração 
de nossos relacionamentos familiares! “Faze-nos voltar, ó Deus, e faze 
resplandecer o teu rosto, e seremos salvos.” Amém! 
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