
ainda que “os comentários mais técnicos entram 
nas muitas notas de rodapé, que incluem material 
para o leitor mais avançado. As sugestões de 
aplicações aparecem no decorrer da discussão dos 
textos bíblicos, para que o conteúdo não seja 
meramente acadêmico, mas focado na 
transformação do coração e na prática”.

Este livro será disponibilizado em nossa 
livraria por um preço muito especial negociado 
com a Editora Hagnos, para que um maior 
número possível de famílias possa adquiri-lo.

Unimo-nos ao seu autor nesta oração: “Que 
este material se constitua num recurso para todos 
os interessados em voltar a ouvir a única Voz que 
ainda fala com autoridade e relevância sobre as 
necessidades da família. Que Deus transforme 
nossos lares pela sua verdade e para sua glória”.

Adquira já o seu exemplar!

Oswaldo Carreiro
oswaldo@igrejafonte.org.br

Temos muitas e boas razões para a�rmarmos 
que esta ferramenta não deve faltar na sua 
biblioteca. Nossa expectativa é que cada família da 
igreja adquira este excelente manual com 
fundamentos, desa�os e estudo bíblico-teológico 
prático para líderes, conselheiros e casais.

O livro, nas suas 800 páginas, aborda as várias 
áreas que envolvem a família, desde o seu 
propósito e signi�cado estabelecidos pelo Criador, 
das de�nições bíblicas dos papéis de homens e 
mulheres na família e na sociedade, e indo além ao 
tratar de temas mais complexos como divórcio, 
jugo desigual e pureza sexual. Oferece um 
tratamento teológico, textual, expositivo, 
compreensivo e aplicativo do que toda a Palavra de 
Deus fala sobre a família.

Em dias tão atribulados e com a família em 
descrédito numa cultura cada vez mais distante de 
Deus, somos gratos por esta obra ímpar e tão 
relevante, feita com muita dedicação e profundo 
compromisso com as Escrituras, para equipar e 
encorajar aqueles que desejam viver conforme os 
propósitos de Deus, bem como ser instrumento 
para inspirar e ajudar outros a experimentarem a 
realidade de um lar feliz e abençoado.

Nas palavras do seu autor David Merkh, “o alvo 
é analisar o texto bíblico, passagem por passagem, 
livro por livro, com grande destaque nas ênfases 
peculiares de cada autor dentro do contexto em que 
escreveu e do argumento que desenvolve”. Comenta 
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