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 “Mulheres, sejam dóceis a seus maridos, pois 
assim convém a mulheres cristãs. Maridos, amem 
suas mulheres e não sejam grosseiros com elas. 
Filhos, obedeçam em tudo a seus pais, porque isso 
agrada ao Senhor. Pais, não intimidem seus filhos, 
para que eles não desanimem” (Colossenses 3,18-21).
 O texto acima nos revela que a família é um orga-
nismo vivo. Assim como em nosso organismo cada órgão 
desempenha sua função em vista da saúde do organis-
mo, assim acontece na família: cada pessoa que a com-
põe é chamada a realizar uma tarefa específica, em vista 
da saúde física, emocional e espiritual do organismo cha-
mado família.
 Poderíamos também lembrar aqui da imagem do 
corpo: “Deus é quem dispôs cada um dos membros 
no corpo, segundo a sua vontade. 
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  O olho não pode dizer à mão: 'Não preciso 
de você'; e a cabeça não pode dizer aos pés: 'Não 
preciso de vocês'. Se um membro sofre, todos os 
membros participam do seu sofrimento; se um 
membro é honrado, todos os membros participam 
da sua alegria” (1Coríntios 12,18.21.26).   
 O apóstolo Paulo chama a nossa atenção para 
a especificidade de cada membro que compõe o corpo 
que é a família. Cada pessoa é única e tem uma tarefa 
única, específica, a desempenhar em vista do bem da 
sua família. Da mesma forma como nenhum membro 
do corpo vive para si, mas em função do bem-estar do 
corpo, assim também na família: cada pessoa que a 
compõe não tem apenas algo a receber, mas também 
algo a doar, em vista do bom funcionamento da sua 
família.

Como não existem relacionamentos sem 
algum tipo de atrito, é possível que, na hora de uma 
discussão ou de um desentendimento, alguém da 
família decida por separar-se dos demais, assumindo a 
postura do “Eu não preciso de você”. ENGANO. Todos 
precisamos uns dos outros. 



 Justamente porque somos pessoas únicas, a 
contribuição de cada um de nós para o bem-estar do 
corpo família é única: se ela não for dada, a família 
sofrerá com essa ausência e começará a adoecer.
 Outra questão importante lembrada pelo após-
tolo Paulo: a interligação emocional entre os membros 
da família. Se alguém não está bem e começa a se 
isolar, isso se reflete na família como um todo. Quando 

um órgão do corpo está 
doente, todo o corpo sente 
a dor, o mal-estar da doen-
ça. Quando uma pessoa 
da família começa a se 
perder, toda a família é 
afetada por isso e chama-

da a reagir. Ao lutar para sanar o órgão doente, todo o 
corpo se beneficia com a saúde recuperada. Se, pelo 
contrário, a família não se importar com o adoecimen-
to de um de seus membros, ela será tomada por um 
mal-estar generalizado.   

Nenhum ser humano escolhe nascer nesta ou 
naquela família, assim como nenhum ser humano 
escolhe nascer, escolhe existir. A vida nos é dada. 
Assim também a família nos é dada. 



 Mas, assim como a vida é dom e tarefa, o 
mesmo acontece com a família: foi-me dado nas-
cer nesta família e eu tenho uma tarefa específica 
nela. Sou chamado a ocupar o meu lugar dentro deste 
organismo e a desempenhar minha tarefa, dando 
minha colaboração para que haja saúde física, emoci-
onal e espiritual neste corpo do qual fui chamado a 
fazer parte.

Pais não escolhem filhos, assim como filhos não 
escolhem pais. Fomos dados uns aos outros e cremos 
que Deus, que nos chamou à vida, chamou-nos também 
a estarmos numa determinada família porque ali há algo 
que podemos colaborar para o crescimento e o amadu-
recimento uns dos outros. Além disso, não podemos nos 
esquecer de que a nossa família está inserida em, pelo 
menos, duas outras famílias maiores: a família comuni-
dade de fé – Igreja – e a família comunidade humana. 
Ambas necessitam do nosso envolvimento e da nossa 
colaboração. Ambas aguardam nossa contribuição em 
vista da edificação humana e espiritual, da superação 
das dificuldades e do fortalecimento dos laços de frater-
nidade.
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