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“Projetado para a família” 
 Deuteronômio 6: 1-25
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   Desde a decisão da Suprema Corte de legalizar o casamento entre pessoas do mesmo
sexo, os progressistas liberais têm continuado em sua busca para transformar
fundamentalmente a América, especialmente em áreas que afetam a família, a instituição
que Deus criou para ser sua parceira em trazer vida ao mundo.

De acordo com a cosmovisão secular, essa rejeição do desígnio de Deus para o
casamento e a família ajudará a cumprir seu objetivo de “igualdade humana”, onde
nenhuma escolha de estilo de vida é melhor ou pior do que a outra.

https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%20127.1-5
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2018.1-11
https://biblia.com/bible/nkjv/Deut%206.1-25


De acordo com a cosmovisão bíblica, essa rebelião contra a autoridade divina de Deus,
a santa natureza de Deus e a santa lei de Deus é uma blasfêmia contra o Espírito
Santo e a evidência de que Deus entregou aquela sociedade a uma mente réproba.

Romanos 1: 18-32 , Mateus 12:31

Perguntas e respostas sobre as três questões mais significativas da atualidade:

P: Por que Deus criou a humanidade, homem e mulher?

Ambos os sexos eram obrigados a revelar completamente o caráter total de Deus para
e por meio do homem. Portanto, cada pessoa é criada por Deus, à imagem de Deus e
para os propósitos de Deus.

P. Por que Deus planejou o relacionamento do casamento para homens e mulheres?

Ambos os sexos devem ser parceiros de Deus no processo de procriação, trazendo
nova vida ao mundo que viverá para sempre e para modelar o amor que existe entre
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.

P. Por que Deus projetou o relacionamento matrimonial entre um homem e uma mulher
como o único lugar onde os filhos nascerão e serão criados?

Deus designou a “família” - pai, mãe e seus filhos biológicos ou adotivos, para
representar nossa família eterna no céu. Portanto, Deus deseja que cada casa seja
uma pequena colônia do céu na terra .

No livro do Êxodo, Moisés descreve como Deus libertou os israelitas de sua escravidão no
Egito.Por não terem obedecido a Deus no rio Jordão, toda aquela geração morreu no
deserto, exceto Josué e Calebe.

No livro de Deuteronômio, Moisés descreveu como Deus ordenou aos pais que
lembrassem continuamente seus filhos do que Ele havia feito por seus pais no Egito, para
que continuassem a observar Seus estatutos e obedecê-Lo.

“Quando uma geração desrespeita os mandamentos de Deus, a
próxima geraçãodesobedece aos mandamentos de Deus e a

terceira geração nega a autoridade de Deus sobre o homem.”

1. Os pais devem permear seus próprios corações com o
amor de Deus -Deuteronômio 6: 1-6 .
Versículo 5 - “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de
todas as tuas forças”.

https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201.18-32
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2012.31
https://biblia.com/bible/nkjv/Deut%206.1-6


Este é o hebraico “SHEMA” - o primeiro versículo que toda criança hebraica memoriza,
o primeiro versículo citado em cada culto de adoração hebraico e o único versículo que
Jesus chamou de o maior mandamento.

Deus criou todo homem com a capacidade de amá-lo:
De todo o coração - a fonte de seus desejos.

Com toda a sua alma - a sede de sua mente, vontade e emoções.
Com todas as suas forças - cada ação da vida deve manifestar a devoção de alguém a
Deus.

Deus ordenou a cada pai hebreu que se certificasse de que isso fosse verdade em seu
próprio coração, para que pudessem cumprir sua designação de ensinar a seus
próprios filhos o amor que o Pai Celestial tem por Seus filhos.

Em Efésios 6: 4 , o apóstolo Paulo disse, os pais devem educar seus próprios filhos da
mesma maneira que Deus os treinou - “não os provocando à ira” com exigências e
expectativas irreais, mas com paciência e perdão; suas palavras sempre cheias de
verdade e seu coração sempre cheio de amor.
Uma criança indisciplinada traz desonra e desgraça a seu pai, mas filhos piedosos lhe
trarão grande alegria. ( Provérbios 29:15 , Provérbios 23:24 )

2. Os pais devem saturar o coração de seus filhos com o
amor de Deus - vs. 7-9.
Versículo 7 - " tu os ensinarás diligentemente."

A palavra “diligentemente” significa “impressionar com grande intensidade”.
Verbalmente - não apenas nos momentos regulares de estudo da Bíblia em família e
oração, mas nas conversas gerais do dia - comunicando a eles a alegria de conhecer a
Deus, ter seus pecados perdoados e a certeza do céu em seu futuro.

Não verbalmente - demonstrar o caráter de Deus em suas atitudes pessoais e ações de
vida, incluindo sua aparência e na ordem de sua casa.

Para onde quer que uma criança hebraica se voltasse, eles seriam lembrados da fé de
seu pai em Deus e, embora não a entendessem, não podiam negá-la, pois isso estava
constantemente impresso em sua mente.

3. Os pais devem validar a fé de seus filhos em Deus
quando eles fazem perguntas - Deuteronômio 6: 20-25
   Versículo 20 - “O que significam os testemunhos, e os estatutos e os juízos que o
Senhornosso Deus vos ordenou.”

É neste “momento de ensino”, que só poderia ter sido orquestrado pelo Espírito Santo,
que ambos os pais, mas especialmente os pais, devem compartilhar seu testemunho

https://biblia.com/bible/nkjv/Eph%206.4
https://biblia.com/bible/nkjv/Prov%2029.15
https://biblia.com/bible/nkjv/Prov%2023.24
https://biblia.com/bible/nkjv/Deut%206.20-25


pessoal de fé com seus filhos.

É aqui que os pais dão aos filhos uma “razão” para a esperança que está dentro
deles; onde eles explicam as convicções que eles não vão transigir, os valores pelos
quais vivem e que são ordenados a incutir neles.
É aqui que os pais transmitem aos filhos o que significa expressar a verdadeira fé em
Deus e por que eles crêem em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor.

É aqui que essa criança pode “nascer de novo”!

Os progressistas liberais odeiam o Cristianismo. Eles sabem que, se podem destruir a
família, podem destruir o canal que Deus planejou para a propagação do evangelho para
a próxima geração.

Assim como vai a família, vai a igreja!

Como vai a igreja, vai a nação!

É por isso que o maior e final ataque de Satanás é contra o casamento e a família.


