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apResentação

Sinto-me, ao mesmo tempo, honrado e de-

safiado. Honrado pelo convite do amigo para 

fazer esta apresentação. Desafiado, pois não 

é tarefa fácil apresentar uma joia literária, joia 

que requer um feltro de fundo para que todo 

o seu brilho seja manifestado.

Giovanni tem o raro talento com as pala-

vras, típico de bons escritores. Suas ideias fe-

cundam as palavras com graça e precisão. So-

me-se a isso a criatividade dos temas, a aguda 

percepção do cotidiano e a dedicação no 
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cuidado pastoral e temos esta inovadora 

coletânea de sermões intitulada: Deus lá 

em casa.

O maestro das palavras nos faz ouvir 

uma sinfonia de belos sermões. Cada 

qual como uma peça com arranjo pró-

prio, com ênfases próprias, mas ligados 

ao tema principal. A série de reflexões 

percorre cada cômodo de nossa casa ilu-

minando nosso entendimento com sua 

melodia terna e edificante.

Em quatro Palavras de Deus, o autor 

põe em evidência a necessidade de to-

marmos Deus para além do âmbito da 

igreja. Levá-lo para casa, para nosso dia 

a dia é uma exigência do Evangelho. E 

na companhia do Senhor em nosso lar, 

sentirmos o quando Dele e de sua Pala-

vra estamos próximos ou distantes.

Deus na sala propõe a qualidade 

do diálogo em família como forma de 
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utilizar uma linguagem apropriada e útil 

para os relacionamentos. Deus na cozi-

nha sinaliza a necessidade do alimento 

espiritual, o pão da vida, temperando e 

sustentando o lar. Deus no quarto visa a 

intimidade da família, esposa e esposo, 

pais e filhos, como uma maneira de com-

partilhar o que é comum a todos. Deus 

na lavanderia pensa o perdão em família 

como meio de reconciliação para reco-

brar a educação e o respeito mútuos.

Tenho certeza que, como eu, você 

apreciará, e muito, este livro.

Com carinho

José Roberto Cristofani
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Deus lá em casa

palavRa inicial

Você já levou Deus para casa? A pergunta 

parece absurda, não é mesmo? Ainda mais se 

nos lembrarmos de que Deus está em todo lu-

gar. Mas, mesmo assim, eu volto à pergunta: 

já levou Deus para casa? A pergunta deve ser 

entendida literalmente. Muitos de nós deixa-

mos Deus na Igreja. Quando saímos do tem-

plo, deixamos lá a mente e o coração, focados 

no louvor, na adoração e no entendimento da 

Palavra de Deus, e mais, deixamos não só a 
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mente e o coração, mas também nossas 

atitudes de cristãos. No templo, abraça-

mos nossos irmãos, sorrimos para eles, 

nos confraternizamos. Fora dele, fecha-

mos a cara, damos respostas grosseiras, 

somos indiferentes.

Você já levou Deus para casa? Essa 

pergunta eu repito para que pensemos 

se somos a mesma pessoa dentro e 

fora do templo. Temos que ser coeren-

tes com o que lemos, cantamos e ou-

vimos da porta para dentro do templo, 

para que possamos ser coerentes da 

porta pra fora. Mas, o que nossa casa 

tem com isso? Tudo! Ela é o lugar onde 

somos mais verdadeiros, sem másca-

ras. Na sala, na cozinha, no quarto, na 

lavanderia, em todos os cômodos da 

casa, somos nós mesmos, sem precisar 

manter a pose profissional que nossos 

empregos exigem de nós, sem precisar 
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manter o estilo estudante, que nossas 

escolas e faculdades exigem de nós, ou 

seja, sem precisar nos moldarmos às 

circunstâncias.

Você já levou Deus para casa? Con-

vide Deus a sentar-se no sofá, na sala, 

para um papo sincero com você e com 

sua família. Leve-o até a cozinha e per-

mita que Ele alimente o coração de seus 

familiares e tempere o relacionamento 

de vocês. Permita que Deus entre no 

seu quarto, conhecendo-o intimamente, 

transformando sua maneira de entender 

a vida. Não deixe de levar Deus até a 

lavanderia, para que você possa, com 

seus familiares, passar a família a lim-

po, removendo as manchas das mágoas 

e das tristezas. Leve Deus para casa, não 

o deixe na Igreja.

Nos próximos sermões, falaremos so-

bre levar Deus para casa. Serão sermões 
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diferentes, na maneira em que foram es-

critos e serão expostos. Você será convi-

dado a sentar-se no sofá da sala, encos-

tar-se na cozinha, sentar-se na beira da 

cama no quarto e pendurar umas roupas 

na lavanderia. Aproveite cada um desses 

momentos e deixe Deus trabalhar em 

seu coração. Leve Deus para casa, não 

o deixe na Igreja.
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Deus lá em casa

na sala:  
a falta que nos 
faz o Diálogo

A sala da minha casa é simples. Dois am-

bientes. Um sofá, um rack e a TV em um deles 

e a mesa de jantar no outro. Na sala de casa 

é onde quase tudo costuma acontecer. Na sua 

não deve ser diferente. Chega visita, é na sala 

que recebemos. Fazemos sala, já diz o ditado. 

Na hora da novela, todos na sala para assistir. 

Se bem que lá em casa é na hora do jornal 
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ou do seriado. Na hora de jantar, bem, 

muitas vezes é no sofá e não na mesa, 

mas conforme o Antônio for crescendo, 

isso terá que mudar. Enfim, a nossa sala 

é o lugar do bate-papo, da conversa que 

jogamos fora, do diálogo diante da TV. 

Mas que tipo de diálogo temos em 

casa? É sobre isso que quero falar com 

você hoje. Muitas vezes, falamos o que 

não deveríamos, da maneira que não 

deveríamos. Outras, somos tão superfi-

ciais que sequer compreendemos, nem 

queremos compreender, o que o nos-

so familiar nos falou. Hoje, quero falar 

com você sobre três tipos de palavras 

que devemos dirigir aos nossos familia-

res: palavras úteis, palavras necessárias e 

palavras graciosas. Vamos compreender 

o valor das palavras e a importância de 

saber falar e saber compreender o nosso 

próximo.

Deus lá em casa.indd   16 07/12/12   11:31



G
iovanni A

lecrim

17

Palavra útil

Efésios 4.29, na Tradução Contem-

porânea, diz: “Tenham cuidado com a 

maneira de falar. Nunca saia da boca de 

vocês nenhuma besteira ou baixaria. Fa-

lem apenas o que é útil e que ajude os 

outros! Cada palavra de vocês deve ser 

um presente”. O trecho “Nunca saia da 

boca de vocês besteira ou baixaria”, a 

versão Almeida Revista e Atualizada tra-

duz como “Não saia da vossa boca ne-

nhuma palavra torpe”. A que se refere 

esse texto? A palavrões, tão comuns na 

boca do povo em nossos dias? O que são 

besteiras, baixarias e palavras torpes? 

Quando olhamos para dentro de casa, 

na nossa comunicação como pais e fi-

lhos, marido e mulher, precisamos focar 

naquilo que é útil. A correria do dia já 

nos afasta demais do convívio com os 
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familiares, por que, então, desperdiçar o 

tempo falando besteiras? É preciso esco-

lher as palavras, palavras úteis.

Palavras úteis? Isso mesmo! As bes-

teiras não são apenas bobagens, mas 

também aquilo que é inútil ser dito. 

Por que criticar o erro, humilhando, se 

podemos incentivar o correto, colabo-

rando? É transformar a crítica destruti-

va em crítica construtiva. Ao invés de 

reclamar, colaborar. Palavras úteis não 

rebaixam o outro, ao contrário, o tra-

zem para perto e o fazem se sentir parte 

da família. Quantos pais criticam seus 

filhos, impondo-lhes condições severas 

ao invés de caminhar com eles e en-

sinar-lhes em amor? Em contrapartida, 

quantos filhos não têm a menor paci-

ência em compreender e perceber as 

preocupações e os anseios de seus pais, 

desafiando-os e desrespeitando-os? 
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Maridos que impõem às suas esposas 

pesadas cargas emocionais; esposas 

que oprimem seus maridos emocional 

e sexualmente. Palavras inúteis sendo 

proferidas repetidamente, sem passar 

pelo amor e pela fé, indo do ego de 

cada um como lanças a rasgar a alma 

de nosso familiar.

Nossas famílias estão repletas de pes-

soas armadas, prontas a ferir o outro 

com suas palavras. Por quê? Porque fo-

ram feridos, desde cedo, em casa. Não 

somos obrigados a reproduzir por com-

pleto o modelo de família que herda-

mos de nossos pais. Se em nossos lares 

maternos e paternos a rigidez e as pa-

lavras duras eram a ordem, invertamos 

essa ordem, construamos um lar alicer-

çado em Deus, com amor e respeito, di-

álogo e compreensão, assumindo cada 

um seu papel em casa. A palavra útil é 
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aquela que une a família, que corrige 

mas que constrói, e jamais destrói. 

Palavra necessária

Em nossos diálogos, nossa palavra 

deve ser útil, mas também necessária. 

Provérbios 15.23, na Tradução Contem-

porânea, diz: “Ter respostas adequadas 

– como é bom! A palavra certa no mo-

mento certo – é espetacular!” Como tem 

gente com palavra inadequada na hora 

errada. Como tem gente que prefere fa-

lar mal a destacar o que é bom. Não es-

tou dizendo para sermos como Poliana, 

que só vê o que é bom, estou dizendo 

para sermos pessoas boas, é diferente. 

Quando vemos o que é bom, temos 

palavras boas para dar, então, quando 

nos deparamos com situações ruins, 

saberemos exatamente o que dizer e o 
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que não dizer. Quantos de nós já não 

ouviu do marido, da esposa, dos pais 

um “Eu não falei?”, na hora do nosso 

erro? Quantos de nós já não falou essa 

mesma sentença, em tom de ironia ou 

menosprezo, como que querendo ser 

superior? 

A palavra necessária no tempo neces-

sário. Quando erramos, o que menos 

precisamos é de alguém a nos apontar 

o erro, precisamos de pessoas dispos-

tas a nos ensinar o certo. Só que nem 

você, nem eu estamos naturalmente 

dispostos a isso. Por quê? Porque somos 

propensos a vencer sempre. Só que na 

vida familiar não deve haver vencedor 

e perdedor, se a família toda não ven-

cer, a família perdeu. Se não houver o 

consenso que leva ao crescimento, a 

família perde. Por isso, a palavra certa 

no tempo certo é importante, para que 
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não caiamos na tentação de tripudiar 

sobre o erro do outro, para que forta-

leçamos os laços e não os afrouxemos. 

Lembre-se, em família, quanto mais for-

te forem os laços que unem marido e 

mulher, menores serão as chances de 

errar, quanto mais fortes forem os laços 

que unem pais e filhos, menores serão 

as chances de que eles se percam. Pais e 

filhos unidos, maridos e esposas unidos. 

Como? Podemos começar pela palavra 

certa, no momento certo. Vamos come-

çar vigiando o que falamos, prestando 

atenção em como nosso familiar se sen-

te quando falamos. Homens, nós não 

somos infalíveis. Nós falhamos e, quan-

do acontecer, precisamos pedir perdão, 

precisamos encarar o erro e reconstruir 

o que é certo, para que não venhamos 

a errar novamente. Mulheres, vocês não 

são tão frágeis assim, como dizem. Não 
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se escondam atrás da fragilidade femini-

na, vocês são fortes. Portanto, encarem 

os problemas de frente e saibam falar 

aos seus maridos o que precisa ser dito 

da melhor maneira possível. Pais, ouçam 

seus filhos. Filhos, ouçam seus pais. Na 

diferença de idade e compreensão do 

mundo que há entre vocês reside a con-

tinuidade do amor e da família. Saibam 

se ouvir. Saibam falar.

Palavra graciosa

Por fim, se a palavra deve ser útil e 

necessária, é porque ela deve ser pala-

vra graciosa. Retomo Efésios 4.29, em 

sua parte final: “Cada palavra de vocês 

deve ser um presente”. Li, certa vez, 

não me recordo bem onde, que um pre-

sente deve ser um pouco de nós que se-

gue com a pessoa presenteada. Por isso, 
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ao presentear alguém, você deve ter o 

cuidado de escolher algo que lembre a 

ela que você está ali, presente com ela. 

Antes de falar algo a alguém, indepen-

dente de família ou não, pense: minha 

palavra será um presente para essa pes-

soa? Que presente você tem dado à sua 

família? O chamado “presente de gre-

go”? Ou um presente inesquecível, um 

presente que a pessoa levará com ela 

para sempre? 

A palavra dita levianamente fere mais 

que tiro, rasga a alma e faz feridas difíceis 

de curar. Difíceis, mas não impossíveis. 

Que tipo de palavra você tem dado ao 

seu marido, à sua esposa? Uma palavra 

que é um verdadeiro presente, ou que 

é baixaria e besteira? Palavras graciosas 

são palavras repletas da graça e do amor 

que temos pelo nosso familiar. Muitos 

de nós carregamos nossas mágoas e 
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frustrações e as despejamos em palavras. 

Quantos não chegam do trabalho frustra-

dos, cansados e despejam suas mágoas 

na família? Como se a família fosse obri-

gada a só aguentar nosso lado rabugento 

ou triste. Nossos lares não são depósitos 

de situações ruins, são lares, e lar é onde 

amamos estar, com quem amamos, eter-

namente. Nosso marido, nossa esposa, 

nossos filhos, nossos pais. Por que, en-

tão, insistimos nas palavras de desgraça 

e negamos as palavras de graça para nos-

sos lares? Por que insistimos em presen-

tear com pedras a nossa família? Porque 

pensamos só no individual e não no co-

letivo. A família é mais que um grupo de 

pessoas sentadas na frente da TV. É uma 

unidade de amor e fé, e é assim que de-

vemos almejar viver em nossas casas, 

não importando qual seja a configuração 

de nossa família.

Deus lá em casa.indd   25 07/12/12   11:31



D
eu

s 
lá

 e
m

 c
as

a 
| 

N
a 

sa
la

: a
 fa

lta
 q

ue
 n

os
 fa

z 
o 

di
ál

og
o 

26

Conclusão

Que presente você tem levado para 

sua casa? O diálogo na sua casa é pau-

tado por quem? Pela televisão ligada 

o tempo todo? Pelo computador? Ou 

pelo interesse genuíno um pelo outro? 

Palavras bem ditas são palavras bendi-

tas! Presentes que damos à nossa fa-

mília para o fortalecimento do nosso 

lar. Nosso coração deve transbordar de 

boas palavras. Palavras que levantam os 

que caem, que corrigem na mesma me-

dida que se prostram para ajudar o que 

caiu a se levantar e que direcionam o 

perdido.

Hoje, ao chegar em casa, faça a ex-

periência: desligue a televisão, sente-se 

no sofá e converse com sua família, im-

portando-se genuinamente com o que 

cada um falará, tendo em mente que, 
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cada palavra que você disser, será um 

presente para seu familiar. Hoje é dia 

de levar Deus lá em casa, lá na sala, 

para sentar no sofá e bater um papo. 

Ele, eu e minha família. Vem Deus, va-

mos lá pra casa!
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Deus lá em casa

na cozinha:  
o alimento e o 
tempeRo Do laR

Quem olha pra mim já sabe que gosto de 

comer, isso está na cara, ou na barriga. Mas 

é mesmo. Eu gosto de um bom papo à mesa, 

com os amigos, com a família, dando risada 

e saboreando um bom prato. Mais recente-

mente, aprendi a cozinhar. Cerca de dois anos 

atrás, se me pedissem para fazer um arroz, 

não saberia. Hoje, me viro bem na cozinha; 
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alguns familiares e amigos já foram ví-

timas do meu tempero, ou da falta dele. 

Aprendi a admirar a cozinha com mi-

nha vó. Ela sempre fez da cozinha um 

lugar de festa e de prazer. Como ela gos-

tava de cozinhar! Hoje, acamada, tenho 

certeza que é uma das coisas que ela 

sente falta! Na cozinha, os netos se reu-

niam para beliscar uns biscoitos enquan-

to o almoço não saía, os filhos se perfila-

vam para roubar um torresmo e o marido 

ficava de olho em tudo. Eram uma festa 

os almoços de domingo na vovó.

Cozinha é mesmo um ambiente feno-

menal! Quando aprendi a cozinhar, na 

tentativa e erro, compreendi a sabedoria 

de Jesus em usar o sal, o pão, a água, os 

peixes, enfim, o alimento como exem-

plo da vontade e da ação de Deus. Hoje, 

quero falar com você sobre Deus lá em 

casa: o alimento e o tempero do lar. 
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Vamos compreender que Deus é o ali-

mento necessário e também o tempero 

de nossos relacionamentos. Vamos jun-

tos aprender como convidar Deus a pre-

parar um banquete em nossos lares.

O alimento necessário 

Deus é o alimento básico, o feijão com 

arroz para nossas famílias. Ele é o alimen-

to fundamental que não pode faltar em 

nossas cozinhas. Deus sustenta as nossas 

famílias diariamente. Muitos de nós sabe-

mos bem que, sem arroz e feijão, não há 

exatamente uma boa refeição. Pois é, com 

Deus é assim: sem Ele, o que temos não 

é bem uma família, pois falta o principal, 

falta o criador da família, falta a razão de 

ser do lar. Certa vez, Jesus disse “Eu sou o 

Pão da Vida. Quem vem a mim não terá 

mais nem sede nem fome”. A primeira 
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vez que li essas palavras, compreendi 

que, sem Jesus não há razão para viver. 

O difícil foi aplicar isso à minha vida, e 

ainda o é. Por que temos dificuldade em 

compreender que sem Jesus e sem Deus 

em nossas vidas não há o sustento neces-

sário? Porque, um dia, alguém nos disse 

que, se quiséssemos, seríamos capazes 

de tudo. Não o somos. Muitos de nós têm 

alimentado suas famílias com besteiras, 

ao invés do feijão com arroz, têm dado 

barras de chocolate: adoçam, são gos-

tosas, mas não sustentam. Sabe quando 

isso acontece? Quando passamos a rele-

var o que não pode ser relevado, quando 

ignoramos o nosso parente e depois o en-

chemos de elogios e de presentes, como 

se os erros do passado fossem resolvidos 

com bens materiais. É preciso ter deter-

minação para alimentar-se com o feijão 

e o arroz dos quais nossas famílias tanto 
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precisam. Jesus é o pão da vida, ou seja, 

o feijão com arroz, o alimento básico e 

fundamental para nossas vidas e a vida 

de nossas famílias.

Deus é o alimento extra, a carne, a 

massa. Alguns chamam de mistura. Eu 

desconhecia essa expressão até que um 

dia, logo no início do meu casamento 

com a Tatiana, ela me pediu “Me passa a 

mistura”. Eu fiquei olhando para mesa e 

não tinha nada misturado ali. Cocei a ca-

beça e fiz que não entendi. Foi então que 

aprendi que mistura era a carne, a mas-

sa. Para mim, era tudo parte da refeição 

comum, mas não era. A mistura, a carne 

e a massa têm sua função específica na 

alimentação. A proteína advinda da carne 

reforça nossos músculos, dando-nos força 

para encarar os desafios do dia a dia. Nem 

todos têm o hábito de se alimentar com 

carne todos os dias. Alguns não fazem 
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questão dela. Outros, como eu, não con-

cebem comer sem carne. Para uns, ainda 

é luxo, para outros, rotina. Deus é o feijão 

com arroz de nossas relações familiares, 

mas é também a carne, o que fortalece 

nossa família, mantendo-a unida na hora 

da adversidade. Uma família firmada em 

Deus enfrenta as dificuldades da vida 

centrada e focada naquilo que é necessá-

rio fazer para resolver os problemas e sair 

das dificuldades. Mas, para isso, é preci-

so o alicerce, que só uma vida com Deus 

pode dar, é preciso o feijão com arroz, 

mas é preciso a carne também.

Deus é o alimento especial, o prato 

exclusivo. Aí chegamos a uma parte in-

teressante da nossa relação com Deus: 

uma vez firmados, com o feijão e o arroz 

que Deus nos dá, e fortalecidos com as 

proteínas que Ele nos dá, podemos des-

frutar de algo um pouco diferente, um 
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prato exclusivo, o qual só estamos pre-

parados para comer se estivermos forta-

lecidos em Deus. Lembro de um filé de 

frango temperado no vinho, servido ao 

molho de uva com arroz branco prepara-

do com pinhão, champignon, pimentão 

e castanha, temperado com limão. De-

licioso, não é? Mas cuidado: quem não 

tem o corpo fortalecido por anos de fei-

jão com arroz pode passar mal com um 

prato desses. De igual modo a nossa fé. 

Ela é fortalecida a cada vez que busca-

mos mais a Deus, quanto mais experi-

mentados na fé, mais perto chegamos de 

Deus, e podemos, então, compreender 

o que Ele quer de nós. Assim, os pratos 

mais sofisticados são como as dificulda-

des mais incompreensíveis, parece que 

não daremos conta, que é algo estranho 

para nós, mas as superaremos. Também 

é como os momentos de festa, diante do 
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inesperado, um prato desconhecido que 

passamos a amar por conta do sabor e do 

momento de nossas vidas. Deixe Deus 

ser o banquete de sua vida.

Deus é o alimento de nossas famílias, 

pois é Ele quem nos sustenta. Com Ele, 

temos o alimento necessário para aguen-

tar os trancos da vida, temos o alimento 

necessário para nos fortalecer e ainda 

temos a oportunidade de nos banquete-

armos com pratos deliciosos, pois somos 

capazes de suportar adversidades maio-

res em nossas vidas. Ele é o alimento de 

nossas famílias, Ele também é o tempero 

de nossos relacionamentos.

O tempero de nossos 
relacionamentos

Deus é o sal a realçar os nossos lares. 

Jesus certa vez disse “Vocês estão aqui 
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para ser o sal que traz o sabor divino à 

terra”. Eu tenho o costume de cozinhar 

com quase nada de sal. Quem come da 

minha comida sabe disso e estranha, 

pois a maioria das pessoas está acostu-

mada a salgar bem a comida. O sal é o 

diferencial na comida, é o que realça o 

sabor dos alimentos. Uma carne salgada 

e uma sem sal são bem diferentes. Da 

mesma forma, os nossos relacionamen-

tos: sem Deus, sem sabor. Isso é fato. 

Quando vejo casais discutindo por bes-

teiras, percebo que ali falta o sal, falta 

Deus. Falta Deus para compreender o 

que o outro quer dizer, para falar a pa-

lavra útil, necessária e graciosa, para ca-

lar-se e ouvir o que o outro tem a dizer. 

Deus é o sal de nossos relacionamentos 

e nós temos que usá-lo para saber como 

conversar e como nos relacionarmos 

com as nossas famílias.
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Deus é a pimenta a dar um toque 

quente às nossas vidas. Meu falecido tio 

Erasmo Campagnuci tinha verdadeira 

paixão por pimentas. Ele morou alguns 

anos conosco, quando eu era solteiro, 

na casa de vovó. Com ele, aprendi a 

comer pimenta, mas não como ele, que 

devorava pimenta. Volta e meia, apare-

cia com um vidro de pimenta senten-

ciando “Bonitinho, essa é porreta”. E 

lá ia eu colocar na comida de vovó e 

constatar que era mesmo! O que mais 

me fascina na pimenta, no uso mode-

rado dela, é como ela consegue dar um 

toque de calor ao alimento. Se você do-

sar bem, sentirá seu sabor sem perder o 

sabor do alimento. Então, com o tem-

po, conseguirá distinguir o sabor que há 

em uma pimenta e em outra. Em nossos 

relacionamentos, precisamos colocar 

Deus para apimentar um pouco nossos 
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lares. Aquecer os relacionamentos que 

andam mornos. Pais e filhos que caíram 

na rotina e não conseguem mais enxer-

gar o valor um do outro. Maridos e mu-

lheres que se deixaram consumir pelo 

comodismo de seus relacionamentos e 

não conseguem mais olhar um para o 

outro com o amor e a dedicação do iní-

cio do relacionamento. Deixe Deus to-

car o coração de vocês e mexer com as 

estruturas, temperando sua família.

Como convidar Deus para um 
banquete com nossas famílias? 

Até aqui, conseguimos falar que Deus 

é o alimento de nossas vidas e o tempe-

ro de nossos relacionamentos. Mas, até 

agora, tudo parece teórico demais, al-

guns podem dizer. Por isso, vou dizer de 

maneira prática. 
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Primeiro, é preciso reconhecer que 

Deus é a razão de ser da nossa família. 

Parece simples, mas não é. É necessá-

rio sermos determinados para O colo-

carmos em primeiro lugar nas nossas 

vidas. Recordo-me, quando pequeno, 

que não saíamos de casa sem antes orar, 

cantar um hino e ler a Bíblia em família. 

Passaram-se quase trinta anos, e o que 

mudou de lá para cá que me impede 

de fazer o mesmo hoje? E na sua casa? 

Qual o esforço que você tem feito para 

colocar Deus na sua casa? Qual o com-

promisso que você assumiu com Deus 

diante de sua família? Trazer Deus para 

casa é mais que cantar um hino e ler a 

Bíblia em família, é deixar que Ele nos 

revele sua vontade, nos mostre o quão 

importante somos para Ele e o quanto 

cada um de nossa família é importante 

para nós. 
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Segundo, é preciso assumir o compro-

misso de mudar o nosso jeito de ser e a 

nossa maneira de nos relacionarmos com 

os demais membros de nossa família. Eu 

não posso querer que Deus transforme a 

minha família se eu não for o primeiro a 

ser transformado por Ele. Rever concei-

tos, reaprender a amar, a ouvir, a tolerar. 

Se quero Deus lá em casa, tenho que es-

tar disposto a ser cozinhado no fogo do 

Espírito, temperado pela sua santa pala-

vra, para ser a diferença em casa.

Conclusão

Hoje, saímos da sala e fomos para a 

cozinha. Lá, aprendemos que Deus é o 

alimento e o tempero necessário para os 

nossos lares e relacionamentos. Também 

compreendemos que só poderemos ter 

um lar transformado se nós formos os 
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primeiros a sermos transformados pelo 

Espírito. 

Na cozinha, com Deus, aprendemos 

que Ele é o sustento para nossas famílias, 

é o fortalecimento de nossas relações e 

o prato especial a ser servido para nosso 

deleite. Também aprendemos que Ele é o 

sal a realçar o valor de cada um em nossa 

casa, e a pimenta, a aquecer nossos rela-

cionamentos. Hoje é dia de levar Deus lá 

em casa, lá na cozinha, para acender o 

fogão, preparar uma boa comida e bater 

um papo em meio às panelas e aos pra-

tos. Ele, eu e minha família. Vem Deus, 

vamos lá pra casa!
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Deus lá em casa

no quaRto:  
a intimiDaDe  

Da família

Intimidade. Quando se fala de intimidade em 

família, somos levados a pensar na intimidade 

de um casal, como eles se relacionam e como é 

o sexo entre eles. Se formos ao dicionário, lere-

mos que intimidade é uma “qualidade de quem 

é íntimo”. Não esclarece muito, mas ajuda. En-

tão, buscamos o que é ser íntimo e encontramos 

a definição: “que é de dentro, da essência de 
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cada um, do interior das pessoas; que está 

estreitamente ligado, que é inseparável”.

Chegamos ao ponto que queria. Não 

vou apresentar aqui um manual de regras 

para a relação da família, mesmo porque 

uma família é igual a uma pessoa: cada 

uma tem sua forma de ser. Vou tentar mos-

trar a vocês algumas formas de tentarmos 

afinar a relação entre marido e mulher, pais 

e filhos. Vamos conhecer algumas dicas va-

liosas para que os membros da família se 

tornem, a cada dia, mais inseparáveis, es-

treitamente ligados. Vamos começar pela 

intimidade do casal, falando às esposas e 

aos maridos, para depois falarmos sobre a 

intimidade dos pais com os filhos. 

A intimidade do casal

A relação marido e mulher é sem-

pre alvo de piadas nas rodas de amigos. 
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Mulheres contando vantagem sobre os 

homens e vice-versa. As brincadeiras, 

sempre saudáveis, são reflexo daquilo 

que muitos pensam ser o casamento. O 

apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, dei-

xou algumas recomendações às esposas e 

aos maridos. Às esposas, ele diz: “Esposa, 

entenda e dê apoio ao seu marido, pois 

assim demonstrará seu apoio a Cristo”. Já 

aos maridos, Paulo diz: “Marido, dê o má-

ximo de amor à esposa: faça como Cristo 

fez pela Igreja – um amor marcado pela 

entrega total”. Lendo essas dicas do após-

tolo, pensei em como as esposas e os ma-

ridos poderiam torná-las reais. Busquei 

em algumas literaturas e, alinhadas com o 

texto bíblico, extraí algumas atitudes que 

podem mudar um pouco o relacionamen-

to dentro de casa e fora dela.

Esposa, dê valor ao seu marido. Vol-

ta e meia encontro esposas falando mal 
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do marido para as amigas, outras ve-

zes, expondo o marido ao ridículo em 

público, criticando-o por algo que não 

gosta na frente dos outros, sem levar em 

conta o que ele é, e pior, sem nunca ter 

dito diretamente, na intimidade do lar, 

nada a respeito do defeito que agora ex-

põe publicamente. Não é saudável para 

um casal que os defeitos sejam aponta-

dos publicamente. Valorize seu marido, 

exalte seus pontos positivos, elogie-o 

publicamente.

Esposa, dedique-se a ele. Certa vez, 

ouvi um marido, em lágrimas, me con-

fessar que nunca sua esposa o apoiara 

em nada. Tivera alguns fracassos profis-

sionais e, por mais bem-sucedido que 

fosse, nada a fazia o olhar com com-

paixão, só palavras de reprovação e ne-

nhuma atitude. Você não deve “passar 

a mão na cabeça” de seu marido, mas 
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dedique-se a ele, não deixe que os afa-

zeres domésticos e o tempo dedicado 

aos filhos tirem de vocês um tempo que 

é necessário. Faça aquele prato favorito, 

compartilhe seu dia, ouça sobre as difi-

culdades do trabalho. 

Por fim, esposa, valorize o lazer do 

seu marido. Isso não é desculpa, mari-

dos, para demorar mais no futebol com 

os amigos! Existem atividades de lazer 

que o homem só consegue com outros 

homens. Jogar um futebol, por exemplo. 

O homem precisa desse espaço de lazer 

e descontração para manter os vínculos 

de amizade e, principalmente, extravasar 

boa parte de seu estresse “acumulado” ao 

longo da semana de trabalho. Não crie 

empecilhos para o lazer dele, valorize e 

estimule, mas lembre-se de dar um puxão 

de orelha, porque nós, homens, às vezes 

– só às vezes – somos um pouco folgados.
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Então, vamos lembrar! Esposa: 1) dê 

valor ao seu marido; 2) dedique-se ao 

seu marido; e 3) valorize o lazer do seu 

marido. Muito bem, agora vamos aos 

maridos. 

Marido, elogie sua mulher. Se tem 

algo que toda mulher gosta é de ser elo-

giada. Elogio, não bajulação. Bajulação 

é aquela palavra dada com interesse, 

querendo ganhar prestígio com a pessoa. 

Elogio não, elogio é a palavra sincera, 

dada espontaneamente, sem ser pensada 

antes. É o olhar de quem ama a esposa e 

vê nela, todos os dias, aquela mulher do 

primeiro encontro, do dia em que vocês 

se conheceram. Elogie, elogie sempre 

sua esposa!

Marido, lembre-se das pequenas coi-

sas. Eu sei, é difícil lembrar o par de brin-

cos que ela usou no dia em que você a 

pediu em namoro. Eu sei, sei bem. Mas 
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você lembra o dia do primeiro beijo? E 

o dia da primeira viagem juntos? Datas 

de fatos pequenos, porém, marcantes. 

Lembra do chocolate que levava para 

ela, quando ia buscá-la em algum lugar? 

Pois é, pequenos gestos marcam muito e 

contam muito.

Por fim, marido, tenha tempo para 

sua esposa. Está aqui uma das principais 

reclamações das esposas. Pelo que pes-

quisei, e andei ouvindo, oito entre dez 

mulheres atribuem à falta de atenção 

dos maridos a infelicidade em casa. A 

frase mais comum é “Ele só fica na fren-

te da TV”. E TV, aqui, pode ser substitu-

ído por computador, celular e qualquer 

outro eletrônico. Marido, você precisa 

ter um tempo para sua esposa. Vocês 

precisam de um tempo com qualidade, 

para conversarem, planejarem, darem ri-

sadas e orarem juntos. Desligue a TV, o 
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computador, o celular e dê atenção à sua 

esposa.

Então, vamos lembrar! Marido: 1) elo-

gie sua mulher; 2) lembre-se das peque-

nas coisas; e 3) tenha tempo para sua 

esposa. Essas três dicas que dei para es-

posas e maridos são pequenas atitudes 

que podemos transformar em hábitos e 

farão com que nossos relacionamentos 

melhorem, nos aproximarão um do outro 

e mostrarão que a intimidade com a fa-

mília pode ser cultivada a todo instante.

A intimidade dos pais  
com os filhos

Falamos da intimidade do casal, mas 

uma família não é formada só de casais, 

aliás, já falamos nessa série sobre as con-

figurações familiares, e seria injusto fa-

lar de intimidade só entre os casais, pois 
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há a intimidade entre pais e filhos, ou se 

preferir, entre uma geração e outra, se-

jam pais e filhos ou avós e netos. O após-

tolo Paulo, na mesma carta aos Efésios 

que já citamos, fala a respeito dessa re-

lação. Ele diz aos filhos: “Filhos, façam o 

que seus pais mandarem”. É bem por aí 

mesmo! “Honre pai e mãe” é o primei-

ro mandamento que traz uma promes-

sa: “para que você possa viver bem e ter 

vida longa”. Já aos pais, Paulo diz: “Pais, 

não provoquem seus filhos, sendo duros 

demais com eles. Tratem de segurá-los 

pela mão para guiá-los no caminho do 

Senhor”. Lendo essas dicas do apóstolo, 

pensei em como os filhos e os pais pode-

riam torná-las reais. Outra vez, busquei 

em algumas literaturas e, alinhadas com 

o texto bíblico, extraí algumas atitudes 

que podem mudar um pouco o relacio-

namento dentro de casa e fora dela.
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Filho, ouça seus pais. Repetindo a ex-

pressão da Tradução Contemporânea: “É 

bem por aí mesmo”. Se não se subordinar 

à quem Deus escolheu para criar você, 

vai se subordinar a Deus? Ouça o que 

seus pais dizem. Via de regra, eles não 

falam da boca pra fora, falam por experi-

ência, falam por conhecê-lo e conhecer, 

um pouco mais que você, da vida. Não 

deixe que as palavras de seu pai e de sua 

mãe entrem por um ouvido e saiam pelo 

outro, mesmo que pareçam – e até sejam 

– sem valor, há nelas algo a se reter, algo 

a dar razão.

Filho, expresse seu amor a seus pais 

por ações. “Uma atitude fala mais que 

mil palavras”. Conhece esse ditado? Pois 

é, ele é real. Saiba amar seus pais de 

fato. Demonstre seu amor não só no dia 

das mães e no dia dos pais, mas constan-

temente. Pequenas atitudes são capazes 
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de acalmar o coração e alegrar a alma 

dos pais. Vou dar uma dica: filho, você, 

por acaso, sabe qual é o prato preferido 

da sua mãe? E a música preferida do seu 

pai? Use a imaginação, demonstre por 

atitudes o amor que você tem por eles.

Por fim, saiba como falar com seus 

pais. Aqui, eu tenho um enciclopédia de 

exemplos para dar. Acho que nenhum pai 

ou mãe aqui tem um filho que, quando 

você fala com ele, o mesmo responde: 

“hum, hã, sei”. Também acho que ne-

nhum dos filhos de vocês fala “pai, o ba-

guio foi louco, piramo tudo” ou “se liga 

ô, não atravessa o meu não ô”. Pois é. 

Esse outro aqui não é incomum também, 

quer ver? Aos berros, “sai do meu quarto! 

MEU quarto”. Filho, se você quer o res-

peito dos seus pais, respeite-os. Fale com 

educação, primeiro, porque são seus 

pais, segundo porque são mais velhos e 

Deus lá em casa.indd   55 07/12/12   11:31



D
eu

s 
lá

 e
m

 c
as

a 
| 

N
o 

qu
ar

to
: a

 in
tim

id
ad

e 
da

 fa
m

íli
a  

56

merecem ouvir, de maneira suave, o que 

você diz. Provérbios 15.1 diz: “A palavra 

moderada neutraliza a ira, mas a língua 

afiada põe mais lenha na fogueira”. Não 

é aos berros que você vai conquistar seu 

espaço, muito menos o respeito de seus 

pais, que, na maioria das vezes, já existe 

e você insiste em pisar nele com suas ati-

tudes. Pense, filho, em como você trata 

seus pais.

Então, vamos lembrar! Filho: 1) ouça 

seus pais; 2) expresse seu amor a seus 

pais por ações; e 3) saiba como falar. São 

pequenas atitudes que podem melhorar 

a sintonia entre vocês. De nada adianta-

rá o filho ter uma boa atitude, se os pais 

não tiverem boas atitudes para com eles.

Pai e mãe, ouça seu filho. A sensação 

de falar e não ser ouvido é a mesma de 

jogar um balde de água gelada na ca-

beça, às seis horas de uma manhã de 
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inverno: desperta todos os sentidos do 

corpo da pior maneira possível! Ouça o 

que seu filho vai dizer. Pode ser a coisa 

mais sem “pé nem cabeça”. Pode não fa-

zer sentido nenhum, ouça-o. Ele é seu 

filho, sua filha, precisa da sua atenção. 

Demonstre a ele que você está atento ao 

que ele diz e faz. 

Pai e mãe, quando errar, peça perdão. 

Pedir perdão é uma das maiores provas 

de amor que você pode dar aos seus fi-

lhos, pois, ao pedir perdão, demonstrará 

que todos erramos e carecemos do amor 

e da misericórdia de Deus sobre as nos-

sas vidas, e mais, ao pedir perdão, você 

ensinará aos seus filhos, na prática, a 

oração do Pai Nosso: “perdoa as nossas 

falhas na mesma proporção que perdoa-

mos”. Errou, peça perdão.

Por fim, pai e mãe, mostrar fragilidade 

não é pecado. Vou fazer uma pesquisa 

Deus lá em casa.indd   57 07/12/12   11:31



D
eu

s 
lá

 e
m

 c
as

a 
| 

N
o 

qu
ar

to
: a

 in
tim

id
ad

e 
da

 fa
m

íli
a  

58

rápida: quantos aqui já viram seu pai ou 

sua mãe chorar, frustrados com alguma 

circunstância? Muitos dos pais de hoje 

são filhos de uma geração em que a mãe 

era o baluarte da segurança dos filhos, e 

o pai, a coluna indestrutível de saber e 

de ordem. Somos falhos. Não é errado 

chorar na frente dos filhos, ao contrário, 

é educativo, mostra a eles que nem só de 

vitórias é feita vida, que todos passamos 

por dificuldades e frustrações e que as 

lágrimas são necessárias para reconstruir 

a vida.

Então, vamos lembrar! Pai e mãe: 1) 

ouça seu filho; 2) quando errar, peça per-

dão; 3) mostrar fragilidade não é pecado.

Conclusão

Hoje falamos da intimidade da famí-

lia, mostramos dicas para que esposas 
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e maridos cultivem a intimidade em to-

dos os momentos da vida. Também de-

mos dicas para que os pais e os filhos, as 

gerações, busquem entendimento e te-

nham discernimento para alimentar seus 

relacionamentos.

Esposa, dê valor ao seu marido, dedi-

que-se a ele e valorize seu lazer. Marido, 

elogie sua mulher, lembre-se das peque-

nas coisas e tenha tempo para ela. Filho, 

ouça seus pais, expresse seu amor através 

de ações e saiba como falar com eles. Pai 

e mãe, ouçam seu filho, peçam perdão 

quando errarem e lembrem-se que mos-

trar fragilidade não é pecado. Essas pe-

quenas atitudes aproximarão mais ainda 

vocês. A intimidade de uma família não 

é apenas entre as quatro paredes de um 

casal, é mais que isso, é a intimidade de 

saber quem é o outro e reconhecer, nele, 

o seu valor, a sua preciosidade e a sua 
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singularidade. Hoje é dia de levar Deus 

lá em casa, lá na intimidade da nossa 

família, para sentar na beira da cama, 

deitar no colo e desabafar, falar do dia e 

dar risada. Ele, eu e minha família. Vem 

Deus, vamos lá pra casa!
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Deus lá em casa

na lavanDeRia: 
passanDo  

a família a limpo

Quando me debrucei sobre o teclado do 

computador, com a cabeça girando para pensar 

em um tema para o mês da família, tinha ape-

nas uma certeza: esta seria uma série diferen-

te. Não só pela forma como vem sendo apre-

sentada na Igreja, mas também pelos temas. 

Dos quatro temas, este foi o primeiro que me 

veio à mente: passando a família a limpo. Por 
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algum motivo, sabia que precisava chegar 

até aqui, sabia que aqui era o ponto final 

dessa série. Enquanto estudava os temas e 

cheguei à essa estrutura física da casa, da 

sala, da cozinha e do quarto, para passar 

a família a limpo, sabia que teria que ser 

na lavanderia. Dos quatro subtemas, esse 

talvez seja o mais intimista, o que mais 

mexe com questões que vão no íntimo 

das famílias. Faço esse arrazoado intro-

dutório tentando expressar o que sinto no 

momento em que escrevo estas palavras. 

Hoje é dia de passar a família a limpo e 

esta mensagem é um pouco diferente. É 

pessoal. Minha e sua. Hoje quero ter uma 

conversa franca com você.

Educação e respeito

Tenho 32 anos. Daqui um mês e um 

dia completo 33 anos. Pelo muito do 

Deus lá em casa.indd   64 07/12/12   11:31



G
iovanni A

lecrim

65

pouco que vivi, posso dizer que a re-

lação em família deve ser pautada por 

um princípio bíblico que está em Efé-

sios 5.21, que João Ferreira de Almeida 

traduziu como “sujeitando-vos uns aos 

outros no temor de Cristo”. A Nova Tra-

dução na Linguagem de Hoje traduziu 

como “Sejam obedientes uns aos outros, 

pelo respeito que têm por Cristo”. E a 

Tradução Contemporânea, nossa base ao 

longo desta serie, como “Por respeito a 

Cristo, sejam educados e tenham respei-

to uns pelos outros”.

Educação e respeito. Esses foram os 

fundamentos de tudo o que falamos até 

aqui. Quando a educação e o respeito se 

perdem, tudo se perde. A sala se enche 

de desacordos, na cozinha, a união de-

sanda, no quarto, a intimidade se perde. 

Poderia dizer que tenho apenas assistido, 

seria verdade, mas tenho vivido também, 
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em minha família, situações onde a edu-

cação e o respeito se perderam, desanda-

ram, caíram nos braços dos desacordos. 

Quando isso acontece, quando o víncu-

lo do respeito e da educação são perdi-

dos, só nos resta uma atitude: o perdão.

Perdão

Falamos dele de relance, quando 

abordamos a intimidade. Perdão. O per-

dão é atitude necessária para reconciliar 

o que parece irreconciliável. Somente 

com o perdão somos capazes de trans-

formar a realidade da nossa família. Se 

eu não perdoar quem, voluntariamen-

te ou não, me magoou e feriu, não há 

transformação.

Quando olho para minha vida, vejo 

nela as marcas de quem foi alvo da graça 

de Deus. Não digo isso em tom de glória 
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pessoal, mas em tom de arrependimento 

pessoal e de ação de graças pelo perdão 

de Deus. Em meu livro “Caixa de Ver-

sos”, publiquei um poema que, volta e 

meia, lemos aqui no culto:

“Graça e Perdão”

Pela graça infinita,

pelo abundante amor.

Pela justiça bendita,

pelo sacrifício do Senhor.

Por tudo que não merecemos,

por tudo que de ti recebemos,

perdoados somos

em o nome de Jesus, o Senhor.

Quando leio esses versos, lembro das 

palavras que me cortaram a alma, das 

atitudes que me feriram o coração. Re-

cordo cada uma delas e, por mais que 
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as lágrimas insistam em voltar com a 

lembrança, não são lágrimas de dor, mas 

de arrependimento e de esperança. Um 

dia, Deus me alcançou com sua graça e 

compreendi que tudo que recebi e rece-

bo dEle eu não mereço receber. Se eu, 

imperfeito, um amontoado de erros, sou 

alvo da graça de Deus, por que eu não 

poderei perdoar quem eu julgo não ser 

digno do meu perdão? Quem sou eu para 

permitir que meu coração se transforme 

em um depósito de mágoas? Quem sou 

eu para alimentar minhas mágoas diaria-

mente, como um animal de estimação, 

sem dar fim nelas com o perdão?

O exemplo do Pai Nosso 

A oração que Jesus nos ensinou fala 

do perdão. Nós a fazemos dominical-

mente na Escola Dominical e no Culto. 
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“Perdoa as nossas dívidas assim como 

nós perdoamos aos nossos devedores”. 

A Tradução Contemporânea diz, em Ma-

teus 6.9: “Preserva-nos perdoados por ti 

e perdoando os outros”. Na medida em 

que somos perdoados por Deus, deve-

mos perdoar. Na medida em que perdo-

amos, somos perdoados. “Preserva-nos 

perdoando”, ou seja, que o perdão seja 

um estilo de vida, uma atitude real. Só o 

perdão genuíno permite a um filho es-

pancado na infância abraçar o pai agres-

sor, quando adulto. Só o genuíno perdão 

permite à esposa traída se entregar ao 

marido que a traiu. Só o genuíno perdão 

permite que a família não se perca em 

seus próprios caminhos, mas se limpe.

Não se tira uma sujeira grossa numa 

única lavagem. Sabe aquela lama, que 

entra por onde menos imaginamos 

nas roupas? Não tem sabão em pó que 
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consiga tirar em uma única lavagem. É 

preciso esfregar na mão, lavar, secar, la-

var de novo. Dá trabalho. Perdoar tam-

bém. Perdoar não é esquecer. É lembrar 

de tudo que nos machucou, nos mínimos 

detalhes, e não se sentir machucado, 

pois a graça de Deus já lavou o passado 

e nos convida a reconstruir a vida, uma 

nova vida, olhando para o futuro. 

Essa é a grande dificuldade que te-

mos. Para muitos de nós é mais cômodo 

alimentar as mágoas a pagar o preço da 

reconstrução das relações. Por quê? Por-

que temos medo de sermos feridos nova-

mente, tememos a mágoa, tememos os 

erros, tememos. O perdão não é vivido 

por medo de sermos alvos dos erros no-

vamente. Liberte-se! Jesus já levou sobre 

si as dores e os temores! Por ele, temos o 

perdão e somos convidados a trilhar o ca-

minho do perdão com quem nos magoou.
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O exemplo da Eucaristia 

Quando penso em perdão, me vem 

à mente a última ceia, antes da mor-

te e da ressurreição de Cristo. Estavam 

ali, naquela casa, os discípulos de Je-

sus. Dentre eles, sempre lembramos de 

Judas, o traidor. Ele estava lá, comendo 

do pão e tomando do cálice. Mas tam-

bém estava Pedro, aquele que negou a 

Jesus, negou-o por três vezes. Ele estava 

ali, naquela mesa, comendo do pão e to-

mando do cálice. Mas não era só Judas 

e Pedro, tinha Tomé, o que duvidou da 

ressurreição do mestre! Sim, ele também 

estava ali, comendo do pão e tomando 

do cálice. A Eucaristia é o momento da 

reconciliação, o momento em que Deus 

olha para nós e, pela Nova Aliança no 

sangue do Cordeiro, não leva em con-

ta as nossas falhas. Muitos de nós fomos 
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ensinados a ler o texto de 1˚ Coríntios 

como um ponto de exclusão da ceia: 

“Examine-se, pois, o homem a si mesmo, 

e, assim, coma do pão, e beba do cálice; 

pois quem come e bebe sem discernir o 

corpo, come e bebe juízo para si”. A pa-

lavra não é de exclusão da mesa, mas de 

manter-se o respeito enquanto se partici-

pa dela. Não é para deixar de participar, 

mas sim para participar com a alegria 

e o respeito que o momento merece! A 

Eucaristia é a celebração da vitória da 

vida sobre a morte! É a celebração do 

perdão! Não podemos, jamais, uma vez 

batizados em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo, deixar de participar dela, 

pois é o alimento espiritual para a nossa 

comunhão com a Trindade Santa e com 

a comunidade de fé. Pelo perdão, temos 

acesso à mesa. A Eucaristia é a celebra-

ção do perdão!
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Conclusão

Temos, na palavra do apóstolo Paulo, 

a regra máxima da convivência familiar: 

educação e respeito. Quando eles se 

perdem, é hora de tomar uma atitude, e 

essa atitude é o perdão. Perdoar, seguin-

do os princípios da oração do Pai Nosso. 

Perdoar e celebrar, como na Eucaristia. 

Perdoar e reconstruir os relacionamen-

tos, caminhar lado a lado, como Jesus 

caminhou com Pedro após a ressurrei-

ção, insistindo com ele que apascentasse 

suas ovelhas. Amando a Cristo e aman-

do o nosso familiar, perdoando e cons-

truindo uma família diferente, uma famí-

lia onde Deus está em todas as áreas, a 

todo instante. Hoje é dia de levar Deus 

lá em casa, lá na lavanderia da nossa fa-

mília, pegarmos o sabão do perdão e re-

movermos as manchas das brigas e das 
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mágoas. Usarmos o amaciante do afeto 

e acabarmos com a dureza dos corações. 

Passarmos a família a ferro, para que o 

calor do Espírito Santo remova as imper-

feições de nossas vidas e nos una, como 

família, a Deus. Ele, eu e minha família. 

Vem Deus, vamos lá pra casa!
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