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ão há dúvida que a origem da família se encontra 

Nem Deus. Ao criar o ser humano, Ele os criou 
homem e mulher (cf. Gênesis 1,27), pois entendeu 

que “não é bom que o homem esteja só” (Gênesis 2,18). 
Mais ainda. O homem não encontrou a mulher entre os 
animais que ele foi chamado a dominar (cf. Gênesis 2,19-
20), porque a mulher não é um animal e também porque ela 
não foi chamada a viver sob a dominação do homem, mas 
sim a caminhar ao seu lado, como companheira da vida. A 
formação da família se dá a partir do momento em que se 
cumprem essas palavras: “um homem deixa seu pai e 
sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só 
carne” (Gênesis 2,24).
 Quando Deus chama Abraão para formar um 
povo, deixa claro o Seu desígnio de que, por meio dele, 
todas as famílias da terra sejam abençoadas: “Por ti serão 
abençoadas todas as famílias da terra” (Gênesis 12,3). 

Março 2021

FOI DEUS QUEM INSTITUIU A FAMÍLIA?



 Exatamente de uma família sem futuro enquanto  
tal, pois Abraão era idoso e sua esposa, além de idosa, 
era estéril, Deus faz a promessa de formar um povo, uma 
grande família, e abençoar as demais famílias. É por isso 
que o salmista mais tarde reconhecerá: “Se Deus não 
constrói a casa (família), em vão trabalham seus cons-
trutores” (Salmo 127,1).
 A família é sagrada para Deus. Ele se levanta 
contra todo aquele que desrespeita a família do seu próxi-
mo. Foi assim com o rei 
Davi, quando ele, apro-
veitando da ausência 
de Urias, que estava na 
guerra defendendo o 
próprio reino de Davi, 
se deitou com sua 
mulher e, diante da gravi-
dez dela, tentou de todas as formas esconder seu pecado. 
Não conseguindo, cometeu o absurdo de ordenar a morte 
de Urias na guerra. A destruição que Davi provocou na 
família de Urias veio para dentro de sua própria família: 
“Porque você matou Urias pela espada dos amonitas, 
agora a espada não mais se afastará da tua casa” (cita-
ção livre de 2Samuel 12,9-10). 
 



 De maneira belíssima, o Papa Francisco afirma 
que “querer formar uma família é ter a coragem de 
fazer parte do sonho de Deus, a coragem de sonhar 
com Ele, a coragem de construir com Ele, a coragem 
de unir-se a Ele nesta história de construir um mundo 
onde ninguém se sinta só” (A alegria do amor, n.322). 

Apesar do forte indivi-
dualismo que marca o 
nosso tempo atual, 
Deus deseja construir 
um mundo onde nin-
guém se sinta só. Até 
mesmo em vista da 
vinda de Seu Filho ao 
mundo, Ele constituiu 
uma família, fazendo 
questão que José, o 
qual não foi necessário 

para que Maria se tornasse grávida de Jesus, assumisse 
o seu lugar naquela família, em vista da educação e da 
formação humano-afetiva e espiritual de Jesus (cf. Mate-
us 1,18-25).  

 Em toda e qualquer família, existem encontros, 
desencontros e reencontros. 

  



A convivência diária nos desafia a não nos 
fecharmos em nós mesmos mas a buscarmos juntos a 
verdade, o bem e a paz para a saúde física, emocional e 
espiritual da nossa casa. O mesmo Deus que instituiu a 
família oferece a sua Palavra como luz, como orientação, 
de modo que cada um tome consciência da sua parcela 
de responsabilidade diante do relacionamento entre mari-
do e mulher, entre pais e filhos e também entre irmãos.   
 Um dos textos bíblicos que nos ajuda a compre-
ender a tarefa de cada um para o bem estar da família 
orienta: “Vocês, mulheres, submetam-se aos maridos 
como convém no Senhor. Maridos, amem suas espo-
sas e não as tratem com grosseria. Filhos, obedeçam 
aos seus pais em tudo, pois isso é agradável ao 
Senhor. Pais, não intimidem seus filhos, para que 
eles não desanimem” (Colossenses 3,18-21). Portanto, 
quando surgir algum problema a ser resolvido, que cada 
um se pergunte pela sua postura perante aquilo que está 
acontecendo, de modo que todos trabalhem na direção 
da restauração da família, pois “o que Deus uniu, que o 
homem não separe” (Marcos 10,9).
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