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"Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro: que eu possa viver 
na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para 
contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação 
no seu templo". Salmos 27:4
  
Muitas vezes, olhando para as pessoas percebemos que 
eles não priorizam casamento, a família, relacionamentos 
estão se deixando levar, muitas vezes temos uma 
facilidade de vivemos uma realidade paralela, em um 
mundo paralelo, vivemos num mundo de faz de conta, é 
muito mais fácil empurrar a sujeira para baixo do tapete, 
do que encaramos a realidade.
Ninguém acorda um dia de manhã e diz que quer se 
separar, as coisas vão acontecendo, simplesmente as 
pessoas não enfrentam a realidade, mas como nós 
podemos perceber que o "vinho" está se acabando antes 
que sejam surpreendidos com o fracasso, com a vergonha?
A vida a dois necessita de um cuidado constante. A Bíblia 
não traça em apenas uma passagem, uma ordem que 
devemos seguir passo a passo para as prioridades nos 
nossos relacionamentos. No entanto, ainda podemos 
depender das Escrituras para aprender os princípios gerais 
de como dar prioridade aos relacionamentos corretos, na 
ordem correta. Deus obviamente deve ser o primeiro. Deus 
é a prioridade número um, de todo o coração, alma e força 
de uma pessoa deve estar comprometida em amá-lo. Se 
somos casados, nosso cônjuge deve ser a nossa próxima 
prioridade. Um homem casado deve amar sua esposa 
como Cristo amou a igreja.  Aqui está um exemplo que os 
maridos devem seguir: Deus primeiro, então a sua esposa. 
Da mesma forma, as esposas devem submeter-se aos seus 
maridos “como ao Senhor”. Podemos aprender desse 
princípio de que seu marido deve estar em segundo lugar 
apenas para Deus em sua ordem de prioridades.
Que possamos sempre ter o desejo de buscar em Deus 
orientação para o nosso lar e estabelecer as prioridades 
corretas em nossa casa.

Em sua casa o que veem em primeiro lugar? Quem você 
tem priorizado?
Você tem estabelecido em seu lar as diretrizes de acordo 
com a palavra de Deus?


