
Família, um lugar de 

aceitação!



• Família Cristã: indivíduos vinculados 

pelo sangue e/ou pela afetividade 

tentando viver em coletividade 

harmônica.



DIFERENÇAS!

Casal: cônjuges oriundos de criações, 
culturas, vivências diversas que se unem 
pelo casamento.

Filhos: oriundos do mesmo cônjuge, 
mesma criação, mesmas oportunidades, e 
vivências semelhantes, mas...diferentes!

EFEITOS: Gênesis 25.27-28*



Estas diferenças refletem-se na IGREJA!

Igreja: agrupamento de várias famílias 

vinculadas por crença, estilos, 

conveniências, afetividade, mas que 

pensam, sentem, percebem e reagem 

de modo diferente, tentando, pela fé, 

viver de modo harmônico.

DIFERENÇAS! **





ACEITAÇÃO!

Ato ou efeito de aceitar, acolhimento, 

receptividade.

Aceitação não significa que concordamos 

com o comportamento ou opinião da outra 

pessoa, significa simplesmente que a 

aceitamos, que a acolhemos. 



Isto é coisa de psicólogo...

Romanos 5.8 

Graça: aceitação positiva e incondicional 

apesar da outra pessoa.



2 Samuel 9.1-13

• Vs.1: Não tinha motivo para fazê-lo... 

• Vs.2: Importa-se

• Vs.02-05: Vai ao encontro apesar do 

conhecimento da diferença

• Vs.07: Afasta o temor, age com bondade, 

restitui, insere em família, apesar da 
diferença constante.



Situação de Mefibosete!

 Sem graça:Isolamento no deserto.

Com graça: Inserido em família apesar 

da constante diferença! 



“Quando toda nossa maldade 

é conhecida e amada pela 

GRAÇA ela perde o poder.”



Um dos motivos para o antigo costume 

judaico de cobrir o rosto da noiva durante 

a cerimônia de casamento é para 

simbolizar o total compromisso de um com 

o outro - a aceitação também daquelas 

partes do caráter de nosso cônjuge que 

estão cobertas agora, e somente mais 

tarde serão reveladas.



Influência da Aceitação

➢Amor próprio

➢Tentações

➢Pecado



Aceitação e amor próprio!

• Não é fácil amar a nós mesmos. Nós nos 
condenamos ou nos colocamos sobre um 
pedestal, nos acreditamos ser da elite ou nos 
mergulhamos nos abismos da depressão... 
Entre estes extremos, descobrir e aceitar quem 
nós somos é um longo aprendizado. A família
pode ser o lugar privilegiado desse aprendizado 
pois nela os outros podem saber tudo ao nosso 
respeito e ainda assim... nos aceitar, o que nos 
possibilita aceitar-nos a nós mesmos.



Obstáculos à aceitação!

 Julgamento (Mateus 7.3-5): Adotamos a 
postura de juízes de nosso próximo.

 Preconceito (Tiago 2.1-13): Acepção.

 Orgulho (Romanos 14. 1-23 e 15. 1-7): 
Queremos que nossas opiniões
prevaleçam a todo custo.

 Superioridade (Lucas 22.24-27): Nos 
sentimos superiores aos demais em razão 
de nossa “posição”.



Obstáculos à aceitação!

 O outro se torna para nós somente a sua 
diferença. 

 Mefibosete não era apenas o seu 
aleijão!

 O “defeito” do outro confronta nossos 
próprios “defeitos” e nos agride. Não 
queremos enxergar! O “aleijão” de 
Mefibosete confronta o nosso “aleijão”!



 “Aquele que odeia a 
si mesmo, que não 
possui respeito 
adequado para com 
sua capacidade... 
não pode ter 
respeito para com 
os outros. Bem no 
fundo de si mesmo 
odiará seus irmãos, 
quando vir neles a 
sua própria imagem 
desfigurada.”

(Joshua Loth Liebman)



AMOR – GRAÇA - ACEITAÇÃO

“Amar a si mesmo, amar os outros, 
amar a Deus – tudo isto requer um 
esforço quase transcedente para a 
maioria de nós. O caminho é estreito
e poucos são os que o encontram.”

(Rollo May)



Aceitação e tentação!

• A família pode ser o refúgio onde posso abrir 

meu coração sobre minhas tentações com 

segurança de que não serei rejeitado ou 

mesmo extirpado como uma doença, mas 

apoiado e ajudado!



Aceitação e pecado!

A família pode 

ser o lugar em 

que o pecador, 

e não o 

pecado 

praticado, é 

aceito!

➢ João 8. 1-11



“Aceitar não quer dizer aplaudir e fazer o 
mesmo, mas compreender que cada 

um de nós está num grau diferente de 
seu processo de santificação!”



Como se tornarão 

as nossas igrejas 

se nossas 

famílias 

começarem a agir 

assim?


