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H
á muitas coisas neste mundo que foram 
criadas e instituídas pela iniciativa 
humana: a organização política e 

econômica, a arquitetura, as artes e as 
diversas expressões culturais que surgiram 
ao longo da história. O próprio ordenamento 
social conheceu variadas estruturas moldadas 
pelo homem no decurso do tempo. Há, contudo, 
uma instituição em particular que não pode ser 
considerada como uma criação meramente humana: a família. 
Embora seja verdade que também a instituição familiar tenha se 
concretizado em estruturas plurais até o presente, cremos, por 
revelação, que ela é fruto da vontade de Deus. E não só! O Criador tem 
para a família um plano primordial, inscrito em sua criação. Por isso, 
para que nossos relacionamentos, sobretudo durante o namoro, sejam 
construídos sobre a rocha (cf. Mt 7,24-25) e amadureçam para se 
tornarem, de fato, uma família, precisamos levar em conta o que a 
Sagrada Escritura testemunha sobre a união entre o homem e a 
mulher no desígnio divino. 
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CONSTRUINDO NOSSOS
RELACIONAMENTOS SOBRE A ROCHA



 Que a família é querida por Deus e está muito além de uma 
invenção humana, a Bíblia testemunha do começo ao fim. De fato, as  
primeiras páginas da Escritura falam da criação do homem e da 
mulher à imagem e semelhança de Deus (cf. Gn 1,26-27) e o seu 
fechamento traz a imagem das "núpcias do cordeiro" (Ap 19,7-9). 
A família é como que a "moldura" que envolve toda a Sagrada 
Escritura, cujos textos nos permitem contemplar a origem, o sentido 
e a finalidade da relação de amor que homem e mulher estabelecem 
entre si. 
 "Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de 
Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou" (Gn 1,27). Temos 
aqui o dado fundamental acerca da criação do ser humano: ele foi 
criado à imagem de Deus, que é amor (cf. 1Jo 4,8.16). Chamado, 
pois, à existência por amor, a criatura humana é chamada ao mesmo 
tempo ao amor. Essa é nossa vocação primordial e fundamental. Ao 
explicar que a imagem de Deus se realiza no homem e na mulher, o 
texto sagrado nos revela que essa vocação ao amor foi confiada a 
ambos e se realiza especialmente na comunhão entre os dois sexos. 
 Não resta dúvidas de que homem e mulher foram feitos um 
para o outro. É próprio Criador que constata: "não é bom que o 
homem esteja só" (Gn 2,18a), e decide: "vou fazer uma auxiliar 
que lhe corresponda" (Gn 2,18b). O homem, criado para amar, 
sente-se só sem uma companheira. Esta lhe é dada como um 
"auxílio", não apenas no agir, mas também no ser. Homem e mulher 
são, então, complementares: a mulher complementa o homem e o 
homem complementa a mulher. Por isso, os lábios de Adão 
pronunciam estas palavras cheias de amor ao contemplar sua 
parceira: "esta, sim, é osso de meus ossos e carne de minha 
carne" (Gn 2,23). 



 São dizeres que correspondem ao 
plano de Deus: "um homem deixa seu 
pai e sua mãe, se une à sua mulher, e 
eles se tornam uma só carne" (Gn 
2,24). 
 Nosso Senhor Jesus Cristo recordou 

e levou à perfeição esse desígnio 
primordial. Se a "dureza do coração" 

h u mano (cf. Mt 19,8) maculou com o pecado as 
relações familiares, Jesus restaurou o que fora estabelecido "no 
princípio" (cf. Mt 19,4). Com autoridade divina, declarou que "o 
que Deus uniu, o homem não deve separar" (Mt 19,6), atestando 
a sacralidade e a indissolubilidade do vínculo matrimonial, uma vez 
que é Deus mesmo que o legitima. São Paulo manifestou a 
plenitude à qual Cristo conduziu a família, elevando o matrimônio à 
dignidade de sacramento, ao relacionar a união entre o homem e a 
mulher com a união entre Cristo e a sua Igreja. Escreve o apóstolo: 
"e vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a 
Igreja e se entregou por ela" (Ef 5,25), e acrescenta: "por isso 
deixará o homem seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e 
serão ambos uma só carne. É grande este mistério: refiro-me à 
relação entre Cristo e sua Igreja" (Ef 5,31-32). O casal Cristo-
Igreja é mistério de amor e, portanto, assim também o é o casal 
formado por dois batizados. O amor humano, enriquecido com a 
graça de Cristo, tornou-se sinal e recordação de uma realidade 
superior, que é o amor divino-humano que nos redimiu e fez da 
humanidade, congregada na Igreja, a "esposa" do Senhor, um só 
corpo com ele (cf. Ef 5,30). 
 



 Conscientes desses preciosos ensinamentos da Sagrada 
Escritura, é fundamental que não nos envolvamos em um relaciona-
mento amoroso apenas pelo impulso dos nossos desejos ou por uma 
simples aspiração pessoal.
 Nunca podemos nos relacionar com alguém para satisfazer 
nossas necessidades e carências, como se o outro fosse um "objeto" à 
nossa disposição. 
 Devemos, ao invés, exclamar admirados diante de nosso(a) 
parceiro(a): "é osso dos meus ossos e carne da minha carne". 
Reconhecer nele(a) um(a) auxiliar que nos complementa e que 
preenche nossa vida com o sentido do amor e da comunhão. Quem 
assim procede, entende que o namoro não tem um fim em si mesmo, 
mas é um tempo de discernimento que se orienta para o sacramento 
do matrimônio, quando o projeto de Deus se realiza pela união do 
casal em uma só carne. 
 Portanto, a decisão de se relacionar e se engajar num 
namoro faz parte do caminho do homem e da mulher conscientes de 
que o seu encontro não é fruto unicamente de duas vontades 
pessoais, mas também da vontade de Deus que os chama à união e ao 
testemunho de seu próprio amor pela humanidade. Os que empenham 
em construir seu relacionamento correspondendo a essa vocação 
estarão, assim, lançando o alicerce de uma nova família, edificada 
sobre a rocha da Palavra de Deus. São pessoas a quem o Senhor 
chama de sensatas, pois ouvem as suas palavras e as põem em 
prática (cf. Mt 7,24-25). 
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