
 

 

Hoje decidimos falar sobre o plano de Deus 

Pr. Harry Tenório 

 
“... a quem ele chamou de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa” (1 Cr 7.23b) 
 
 
Introdução 

Hoje o desafio é conversarmos um pouco sobre o plano de Deus para a família, e eu gostaria de conversar 
um pouco sobre isto com vocês. Peço sua completa atenção para que o que vai ser dito de forma sintética, 
possa ser compreendido por todos. 
 

(1)  O plano envolve inclusão 

 
Vou iniciar dizendo que o Plano de Deus envolve inclusão.  
A primeira história que ouvimos acerca de um casal no plano de Deus foi uma história de exclusão. Adão e 
Eva haviam sido criados por Deus e colocados no Paraíso, com uma única proibição expressa que visava 
testá-los em obediência: “não comer do fruto que dava a árvore da vida”. Mas eles infelizmente 
desobedeceram e foram excluídos tanto do Paraíso como da Presença de Deus.  
 
A dor da exclusão foi a primeira e a mais terrível dor já sentida pelo homem.  

Mas permita avisar-lhes que a exclusão foi um agente corretivo utilizado por Deus, mas ele jamais os 
deixaria sozinho. Desde o dia que seu deu aquela dolorosa exclusão, Deus começou a trabalhar em uma 
nova INCLUSÃO do homem em seus planos. É dele a iniciativa imediata em restaurar o que se havia partido, 
e você vai encontrá-lo buscando um encontro com Adão: “Adão onde estás?” É lógico que Ele na sua 
onisciência sabia onde Adão estava.  
 
Sua pergunta era um chamamento a avaliação, não contemplava a necessidade de encontrar o espaço 
físico onde Adão estava. Antes era para que o próprio Adão descobrisse onde estava, para onde o seu erro 
o havia levado. 
 
Permita-me perguntar-lhe: E você onde está? Parece-me que todo processo de INCLUSÃO só será iniciado 
se eu com sinceridade avaliar onde estou. 
 

(2) O que a Inclusão representou para Efraim 

 
Hoje tomaremos como fonte de argumento para apresentar o plano de Deus para a família, a casa de 
Efraim. Ele foi o segundo filho de José no Egito, e a escolha do seu nome já revela que Deus estava 
trabalhando favoravelmente em sua vida, pois o significado de Efraim é: 
 

• Próspero ou A benção em Deus pode ser renovada. 

 
“E José chamou o seu segundo filho de Efraim, porque disse: Deus me fez próspero na terra da minha 

aflição” (Gn 41.52). 
 
Não podemos esquecer que a estada de José no Egito havia sido sinônimo de sofrimento, fora vendido 
escravo pelos irmãos, caluniado pela esposa de Potifar e preso injustamente. Porém depois de amargar o 
pior, Deus o libertou da prisão e o fez governador do Egito. Agora casado com Asenate (filha de Potífera, 



 

 

sacerdote de Om – Gn 41.50-52), próspero, quando ganha o segundo filho, no início de uma prosperidade 
de 7 anos que elevaria o Egito a condição de maior potencia mundial, coloca um nome interessante no 
moço: Efraim, que quer dizer Próspero. 
É bom ver na escolha do nome de seu filho, como José havia sido favorecido. Próspero era sua condição de 
vida agora. Valeu a pena esperar, confiar e servir ao Senhor. 
 

Querido, não importa se você chegou aqui em um momento bom do seu casamento ou se você está com 
ele em pandarecos. Sei que sua estada aqui não será em vão. 
 
Se Deus não houvesse trabalhado em benefício desta família, José talvez tivesse morrido na prisão e Efraim 
nem houvesse existido.  
 

(3) A casa de Efraim foi visitada por dificuldades 

 
Mas deixe eu lhes avisar que não há vida abençoada que um dia não enfrente crises, circunstâncias difíceis, 
ataques do mal que ambiciona destruir tudo o que Deus criou,  fez belo e maravilhoso.  
 
Lembro de algumas crises que vencemos em nossas vidas: 
 
1 – Crise da distância – Este obstáculo foi um gigante que tivemos que vencer em nosso relacionamento, 
porque no início do namoro seus pais voltaram para Recife e tivemos que namorar muitos anos à distância. 
2 – Crise de uma vida em sociedade - Fomos criados em ambientes diferentes, nascemos e aprendemos a 
ser solteiros , para depois de mais de vinte anos do dia para noite convivermos com uma vida onde no altar 
de Deus fomos fundidos. Agora já não poso pensar ou agir individualmente. 
3 – Crise financeira – Esta é uma das piores crises que um casamento pode enfrentar, e nós já passamos 
algumas. Ela produz rixas, discussões, os ânimos ficam exaltados, e pode até destruir um relacionamento. 
Mas esta nós vencemos também. 
4 – Crise da instituição da confiança – Toda construção de um relacionamento passado por isto, até que se 
estabeleça uma completa unidade entre o casal. Hoje ela sabe que eu só penso nela, só vivo com o objetivo 
de produzir felicidade para ela.  
- Contar como o desalinho de uma garçonete em um restaurante 
- Contar como Camila testemunhava da vida conjugar dos seus pais para seu namorado 
 
Agora escute aí você que me ouve (existe uma diferença brutal entre escutar e ouvir), quando bate uma 
crise na vida de um casal cristão é que a diferença se estabelece, veja o que disse o profeta Malaquias: 
 
(Malaquias 3.18) -  “Então voltareis e vereis a diferença entre o que vive para Deus e o que não vive para 

Deus; entre o que serve a Deus, e o que não o serve”. 
 
Deus passa sua mão protetora e abençoadora sobre a casa e a vida dos que o temem e o busca. Este é o 
grande plano de Deus para a família: Ele quer ter “Famílias abençoadas, que gozem dos melhores 
benefícios que esta terra pode nos dar, refletindo em amor, fidelidade, e unidade, a imagem da família de 
Deus”. 
 
Vejamos agora para encerramos como Efraim superou uma crise profunda em família. Seu exemplo pode 
ser didático para nossas vidas.  
 



 

 

Ele teve um filho e conservou a tradição recebida de seus pais, de colocar no filho um nome que 
expressasse o momento que vivia nos dias da sua chegada. O nome escolhido para o menino foi BERIAS, 

que significa: “As coisas andam mal lá na minha casa”.  

Efraim agora estava depressivo. Não havia conhecido crises no seu casamento nem na sua família. Nasceu 
nos anos de fartura, tudo que conhecia de crise fazia parte das histórias que seu pai contava de um passado 
remoto. Ele precisava ter suas próprias experiências, objetivamente conhecer como o PLANO DE DEUS NOS 
ALCANÇA quando a vida não tem sido nossa amiga ou companheira.  
 
Agora seus filhos já eram adultos, havia até lhes dado netos. Apesar de toda cultura religiosa adversa, 
Efraim havia ensinado aos seus filhos a viverem uma vida temente a Deus. Os historiadores contam que 
mesmo vivendo no Egito, muitos hebreus conservavam seus bens e plantações em Canaã, produzindo um 
tráfego intenso de pessoas entre o Egito e Canaã. Naquela época, deu-se ao conhecimento de todos que 
havia um grupo de pessoas roubando gado em Gate para levar para Canaã. Não podemos deixar de 
mencionar que Gate era a terra do gigante Golias, o homem que afrontou toda Israel e que foi vencido por 
Davi. Era uma terra de gigantes. Um dia, este povo violento resolveu se vingar e acabar com aquele roubo 
de gado, e fazendo justiça com as próprias mãos mataram todo o bando. 
 
O bando era constituído pelos filhos de Efraim. O caos e a vergonha se instalam na casa de Efraim. Agora 
ele não tinha mais motivação de vida, não se alimentava direito, faltavam forças para o trabalho e à 
incompreensão daqueles fatos massacravam suas emoções.  
- Como podem meus filhos ser os ladrões de gado de Gate, perguntava a Deus angustiado. 

 
Foi nesta época que teve BERIAS, o filho com um nome difícil de ser pronunciado. 

É nas horas mais extremas da vida que conhecemos a diferença entre o que vive e o que não vive em 
função de Deus. Contam que no auge da crise depressiva, quando havia perdido seus filhos assassinados, 
seus irmãos foram visitá-lo e usados por Deus lembraram: 
 
Você está depressivo porque perdeu os filhos? 
Não lembra o significado do seu nome? 
- Você pode começar tudo de novo você é Frutífero, a Benção de Deus não cessa nem morre para com os 
que ele ama.  
 
Berias foi o primeiro filho desta segunda faz, as coisas não andavam bem, mas começaram a ficar a partir 
daquele momento. 
 
 


