
CUIDANDO DA FAMÍLIA NA QUARENTENA 
Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior 
que um descrente. 1 Timóteo 5:8 
 
O que a Declaração Doutrinária Batista diz sobre a Família: 
A família, criada por Deus para o bem do homem, é a primeira instituição da sociedade. Sua base é o 
casamento monogâmico e duradouro, por toda a vida, só podendo ser desfeito pela morte ou pela 
infidelidade conjugal.  
1 - O propósito imediato da família é glorificar a Deus e prover a satisfação das necessidades humanas de 
comunhão, educação, companheirismo, segurança, preservação da espécie e bem assim o perfeito 
ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões; Gn 1:27-28; Js 24.15;  
2 – A Família caída em virtude do pecado, Deus provê para ela, mediante a fé em Cristo, a bênção da 
salvação temporal e eterna, e quando salva poderá cumprir seus fins temporais e promover a glória de 
Deus; Sl 127.1-5; At 16.30-34 
 
Infelizmente, para muitas famílias neste tempo de quarentena, o contrário tem acontecido. A maioria das 
famílias não conhece e consequentemente não se relaciona com Deus. Quando não há o conhecimento de 
Deus e não imitamos Jesus, acabamos nos ferindo e isto gera mágoa, rancor e ressentimento. O resultado 
disso é a quebra dos relacionamentos. Isto está acontecendo na sua casa? Se estiver, é tempo de mudar. 
Deus te trouxe pra dentro de casa para pedir ao ortopedista celestial que ajude a colocar no lugar aquilo 
que está quebrado em seu lar. 
 
O que é necessário entender, em nome de Jesus? 
 
1. CUIDAR DA FAMÍLIA NA QUARENTENA É APROVEITAR O TEMPO PARA USUFRUIR DO PERDÃO E DA 
CURA (Marcel): O significado de perdão no Velho e Novo Testamentos - No Hebraico do V.T temos – Nasah: 
levantar (A exemplo de José que perdoou seus irmãos e os “levantou” da pobreza para a riqueza/ Salach: 
perdoar, desculpar, poupar/ Selicah: misericórdia/Kaphar: cobrir, o perdão de Deus serve para nos proteger 
(cobrir) do mal. No Grego do N.T temos – Apoluo: libertar totalmente, literalmente liberar / Afesis: 
Remissão / Afiemi: perdoar, deixar de lado / Carizomai: conceder o perdão com um resgate, como um favor, 
ou seja, gratuitamente, na bondade. 
 
A exemplo de Esaú e Jacó no Vale de Jaboque, é necessário entender que o perdão e a cura precisam ser 
algo constante em nosso lar. Somos humanos e, infelizmente, nos ferimos com palavras e ações. Mas a 
Palavra de Deus nos exorta a que perdoemos sem medida. Perdoar não é fácil, mas precisamos lembrar que 
é um mandamento. Sendo assim, não perdoar é desobediência e desobediência é pecado, e o pecado nos 
distancia de Deus e uns dos outros. Observe a orientação de Jesus no Evangelho de Marcos: “Disse Jesus - E 
quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai 
celestial lhes perdoe os seus pecados". Marcos 11:25. Mais a frente a Palavra vai nos ensinar a perdoar 
como Ele perdoou (Colossenses 3:13). 
 
Agora entenda algo importante: O perdão gera cura! A mágoa, rancor, ressentimento e o pecado, geram 
enfermidade física, emocional e espiritual. Quando o perdão de Deus alcança nossa vida, somos totalmente 
sarados. Veja o que Tiago nos ensina: “Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns 
pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz”. Tiago 5:16. O termo 
“Curados” neste verso tem a sua raiz no termo grego Sozo, que significa, literalmente: Salvo, Curado, 
Liberto. Não vale a pena permanecer enfermo dentro do lar, clamem a Deus e sejam “Sozos”.  
 
O que você precisa perdoar na vida daqueles que você ama e que te amam também? 
O que você precisa pedir perdão aqueles que você ama e que te amam também? 
 
O perdão não muda o passado, mas gera cura para permanecermos juntos no presente e futuro! 
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2. CUIDAR DA FAMÍLIA NA QUARENTENA É APROVEITAR O TEMPO PARA USUFRUIR DA RECONCILIAÇÃO 
(Osiel): É como se fosse um passo a passo. Funciona assim, como ouvimos: Passo 1 – Perdão (lembrando 
que é uma via de mão dupla) / Passo 2 – Cura (se for necessário, procure um psicólogo) / Passo 3 – 
Reconciliação.  
 
O termo grego para o verbo “reconciliar” é katallassõ que denota acerca de pessoas, mudar de inimizade 
para amizade. Primariamente, o que Deus realiza exercendo Sua graça para com o homem pecador com 
base na morte de Cristo 
 
José e seus irmãos/Esaú e Jacó/Oséias e Gômer, estas são apenas algumas histórias de Reconciliação entre 
famílias, proporcionadas pela ação e poder de Deus, mas também por corações perdoadores e curados de 
cada personagem. O mesmo acontece com toda a humanidade. Deus é o nosso Pai, nos distanciamos dEle 
por causa do pecado (Romanos 3:23), mas em Cristo, fomos reconciliados com Deus (Romanos 5:10). Veja o 
que Paulo nos ensina também na segunda carta aos Coríntios: “Tudo isso provém de Deus, que nos 
reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus 
em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos 
confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse 
fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus. 2 
Coríntios 5:18-20. Dissemos no início que, a maioria de nossos problemas relacionais e familiares, acontece 
por causa de nossa falta de relacionamento sincero com Deus. Quais são suas falhas e pecados? O que tem 
te distanciado de Deus? Hoje, Por amor a Cristo, pelo bem de sua vida e de sua família, lhes suplicamos: 
Reconciliem-se com Deus. Só através da prática deste ministério poderoso de Jesus em nossas vidas, A 
reconciliação com Deus, é que teremos condições de cumprir o passo a passo e nos reconciliarmos com 
quem amamos em nosso lar.  
 
A doutrina da “reconciliação” como o próprio termo assim o define, consiste da mudança da relação de 
hostilidade que existiu entre dois indivíduos, passando eles a serem amigos entre si. Essa relação de 
hostilidade é alterada para a relação de paz. 
 
Jesus é a ponte que pode te reconciliar com Deus, e Deus é a amor, a única forma para que você se 
reconcilie com os seus!  
 
3. CUIDAR DA FAMÍLIA NA QUARENTENA É APROVEITAR O TEMPO PARA USUFRUIR DO AMOR E 
UNIDADE (Tiago): Lembra-se do passo a passo? Passo 1 – Perdão / Passo 2 – Cura / Passo 3 – 
Reconciliação. Pois é, há um quarto passo. O Passo 4 é o Amor. “Ainda que eu fale as línguas dos homens e 
dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu 
tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de 
mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e 
entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá”. 1 Coríntios 13:1-3. 
Sem amor, não dá! Quando não há amor, o lar vira um campo minado. A família vive em pé de guerra e 
todos parecem soldados, fortemente armados, prontos para detonar o “inimigo”. Quando há amor, 
acontecerão sim, desentendimentos, desavenças, discórdias, mas o amor superará tudo isso. O amor faz de 
nós pessoas bondosas, cordiais. O amor faz com que sejamos altruístas, desejando sempre o melhor para o 
outro e fazendo com que a felicidade do outro esteja acima de nossos próprios interesses (1 Co 13:5). O 
amor Tudo sofre, crê, espera e suporta (v.7), independente do tamanho ou da intensidade da crise. 
  Quando há amor sincero no lar, vemos a crise por outro prisma, o prisma de Deus. Pense no quanto você 
já reclamou e sofreu por não ter tempo para sua família, por não poderem comer todos juntos a mesa, por 
não estarem fazendo o culto doméstico... lembre-se do quanto você já sofreu de saudade da sua família, da 
sua casa... lembre-se, a quanto tempo você não sentia o cheirinho gostoso de comida fresquinha? A quanto 
tempo vocês não oravam juntos. Sabe qual é o lado bom da crise? Agora você pode fazer tudo isso. E 
mesmo que haja a eminencia de perder o emprego, de diminuir o salário, juntos é mais fácil crer que o 
Senhor não deixará nada faltar. Juntos é mais fácil buscar estratégias para vencer. 
 
Vocês são uma equipe e juntos, em amor, são muito melhores! 
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4. CUIDAR DA FAMÍLIA NA QUARENTENA É APROVEITAR O TEMPO PARA USUFRUIR DA ADORAÇÃO A 
DEUS (Moisés). Quando conseguimos dar todos os passos, juntos, em direção ao acerto de contas 
familiar, em direção a responsabilidade de cada um de cuidar do outro em casa, experimentamos da 
graça de Deus sendo derramada, de maneira abundante, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. 
Depois que todos decide, juntos, Perdoar, deixar que o Espírito Santo os Cure, se Reconciliarem com Deus e 
uns com os outros através do Amor, o que resta a família é Celebrar Jesus, é adorá-lo com toda intensidade 
do nosso ser, o que nos resta é louvar com alegria, em espírito e verdade e de todo o coração. 
 
Então, em nome de Jesus, aproveite este tempo de quarentena para Adorar a Deus em família. Façam uma 
lista de quem Ele é para vocês. Depois façam uma lista do que Ele já fez por vocês. Por fim, façam uma lista 
daquilo que vocês creem que Ele ainda fará por vocês e celebrem ao Senhor por tudo isso. Celebrem 
cantando, orando, cultuando, servindo uns aos outros, tendo ações de compaixão e graça com outras 
famílias... Celebrem sendo fiéis nos dízimos e ofertas... Celebrem porque o nosso Deus é o nosso Pai, que nos 
ama e cuida de cada um de nós. 
 
Dêem ao Senhor, ó famílias das nações, dêem ao Senhor glória e força. Salmos 96:7 
 
 
Aplicação prática: 
Neste tempo de quarentena, creia que Deus Pai está cuidando de sua família, que esta praga não chegará 
a sua tenda e que, em nome de Jesus, nada vai te falta. Aproveite este tempo para acertar o que é 
necessário em sua vida e seu lar e continuem crendo que a promessa que Deus fez a Abraão, milhares de 
anos atrás, também alcança você e sua família até hoje... “Disse o Senhor a Abraão: Abençoarei os que o 
abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio de você todas as famílias da terra serão 
abençoadas". Gênesis 12:3 
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