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RESUMO 

 

Com base nos princípios postulados pela Bíblia Sagrada, em pesquisas acerca do tema, e na 

prática pastoral ao longo de 40 anos, este trabalho se propõe a estudar o valor que tem sido  

dado à família nas igrejas batistas do Brasil. Pretende também analisar como as 

transformações da família na sociedade têm alcançado as igrejas e sua liderança, e avaliar o 

processo de maturação da igreja ao tratar a família como projeto divino. A partir dessa 

premissa fundamentada na Bíblia, apresentam-se também conceituações das ciências 

humanas, antropológicas, sociológicas, das ciências médicas, educacionais e psicológicas, e 

consideram-se ações de resgate dos valores familiares por meio de governos, ONGs no Brasil 

e no mundo, grupos religiosos os mais diversos, até que se concentre o foco nos batistas. Por 

meio de dados colhidos nas igrejas e instituições batistas do Brasil, foi possível avaliar o tipo 

de atendimento, as ações empreendidas pelas igrejas, associações regionais e convenções 

estaduais, bem como a atenção dada pelos seminários batistas aos discentes e às igrejas da sua 

região acerca dessa necessidade espiritual que é a sobrevivência da família, segundo os 

preceitos sagrados. Diante da necessidade de suprir as carências observadas nessa área, são 

apresentadas algumas propostas e considerações a fim de que pastores, igrejas, associações, 

convenções e seminários batistas se unam a favor da constituição e manutenção da família 

cristã. 

 

Palavras-chave: Família cristã,  Família no contexto batista, Envolvimento eclesiástico.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Based on the principles postulated by the Whole Bible, in researches regarding the theme and 

in the ministry practice along of 40 years, this task proposes to study the value that has being 

given to the families in Brazil’s Baptist churches. Also intends analyze how the 

transformation of the family in the society has reached the church and its leadership, and 

evaluate the process of maturation of the church by treating the family as a divine project. 

From such principle fundamented on the Whole Bible, also presents conceituation of human 

sciences, anthropologic, sociologics, medical sciences, education, and psychological, and 

considered recovery action of family values through governments, ONGs in Brazil and around 

the world, and the most diverse religious segments, up to concentrate the focus in the Baptist. 

Through data collected  among the churches and Baptist institutions in Brazil, it was possible 

evaluate care type, the action undertaken by the churches, regional association and state 

conventions, as well as the care given by the Baptists Seminaries to the students, and to the 

churches of its region regarding to this spiritual necessity which is the family survival, 

according to whole principles. Face of necessity of suppling the shortage observed in that 

area, few  proposes and consideration are presented in order to enable preachers, churches,, 

associations, conventions and Baptist seminaries join in favor of constitution and maintenance 

of  Christian family. 

 

Key words: Christian families, Family in the Baptist context, Ecclesiastic involvement. 
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  INTRODUÇÃO 

A sociedade moderna vive uma crise de valores éticos e morais sem precedentes. Essa 

é uma constatação que nada tem de original, pois todos a estão percebendo e vivenciando de 

alguma maneira. O fato de ser pastor e professor e fazer essa constatação também não é 

nenhuma surpresa, uma vez que é na escola, dentro da família ou mesmo na igreja que essa 

crise acaba, muitas vezes, ficando em maior evidência.  

Nunca na escola, na igreja ou na sociedade discutiu-se tanto quanto hoje assuntos 

como: falta de limites, desrespeito na sala de aula e desmotivação dos alunos, nunca se viu 

tanta desobediência de pessoas na vida da igreja e desobediência em casa pelas crianças. 

Nunca se observou tantos professores, bem como pais, cansados, estressados e, muitas vezes, 

doentes física e mentalmente. Nunca os sentimentos de impotência e frustração por pais e 

professores estiveram tão marcantemente presentes na vida da sociedade.  

O mundo mudou e com ele a família mudou também. O interesse e a motivação pelo 

assunto nasceram de minha própria experiência cristã. Com mais de cinquenta anos de 

membresia em igrejas batistas e vários anos de trabalho com famílias, tenho observado que a 

grande maioria dessas igrejas não dedica tempo a esse ministério. As famílias mudaram e os 

desafios também. Contudo, parece que a igreja não se preparou para este momento. 

Oriundo de igrejas de pessoas humildes de Recife - PE, posso me lembrar 

perfeitamente que, há 40 anos, as igrejas, ainda que com bastante simplicidade, mantinham 

um maior vínculo familiar e utilizavam programas que buscavam promover a união e dar 

apoio emocional aos membros da família, e num tempo em que não existia ainda ministérios 

específicos com possibilidades tais como atualmente. 

Nesses últimos 40 anos, com a influência de modelos de gestão empresarial, muitas 

igrejas e ministérios pastorais, pensando apenas no seu crescimento numérico, parecem ter 

esquecido as necessidades essenciais dos congregados que não tiveram seus traumas mais 

reais tratados pelo necessário acolhimento no seio da família cristã. Deste modo, fica a 

impressão de que diminuiu muito o cuidado pastoral com o rebanho; o cuidado com as 

famílias. São as chamadas “megaigrejas”, que querem  ser cada vez maiores. E as pessoas se 

tornam menos importantes. A igreja, assim, perde a  sua visão de comunidade terapêutica  

Coincidem esses anos com os tempos em que as famílias passaram por intensas 

transformações, que exigiam maior atenção com relação a medidas preventivas, a programas 
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assistenciais, a políticas de governo de apoio em áreas como a educação, a saúde e a 

habitação. 

Além disso, cabe registrar que, ao longo dos últimos 40 anos, parece que  muitas 

famílias  afrouxaram  a disciplina e o compromisso com a palavra de Deus em seus lares.  

Tudo faz crer que a influência foi forte no seio da igreja, mudando os procedimentos seguros 

da Bíblia com seus membros e perante a sociedade. Do mesmo modo, reduziu-se o cuidado 

com o testemunho e com o respeito mútuo, o que tem gerado lares em que as violências 

verbais e físicas se fazem presentes nas relações entre irmãos e até entre filhos e pais, 

transformações que se têm refletido da prática da fé, tanto em casa quanto no convívio interno 

da igreja.  

Foi daí, desse tempo de convívio em igrejas batistas, que surgiu dentro de mim o 

desejo e o desafio de estudar e pesquisar para responder às diversas questões pertinentes a 

esse tema. A escolha das igrejas  batistas vem do fato de eu ter vivido, ao longo de 38 anos de 

pastor, militando na área de família por 25 anos e, com isso, conhecendo o interesse maior ou 

menor de líderes sobre esta missão tão necessária à igreja hoje. Foi viajando pelo Brasil e 

entrevistando pastores e líderes que me despertou para saber ainda mais e perguntar: Por que 

não fazemos mais e melhor pela família?  Em Belém, no Pará, em todo o Brasil, em todos os 

segmentos batistas, que ações cristãs têm sido desenvolvidas em favor da família no meio das 

Igrejas Batistas  no Brasil? Quais as concepções, programas e atuação das Igrejas Batistas 

com relação à família? Considerando que os batistas brasileiros trabalham de forma 

cooperativa e há toda uma vinculação de trabalho entre as associações, as convenções 

estaduais e a CBB, poderíamos tirar bom proveito disso.  

Como a formação de pastores se dá nos seminários, constata-se que essas 

instituições têm grande participação na forma cooperativa de trabalho que os batistas 

desenvolvem, razão pela qual estudar a família é mais do que analisar o que se passa em 

Belém ou no Pará.  

A partir de nossa experiência em seminários e associações, temos observado que 

as igrejas e os pastores têm dispensado pouco cuidado  às famílias. Para que se consolidasse  

essa observação, procuramos promover pesquisas com alguns pastores para saber do 

envolvimento deles nesse ministério, descobrir que tipo de programa eles coordenam, 

orientam ou desenvolvem junto ou com as igrejas, e que papel assumiu o seminário ou 

faculdade teológica que cursaram, no tocante à capacitação para lidar com famílias ou com 

ministério de famílias. De Belém, alcançamos o Brasil por meio da Convenção Batista 
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Brasileira e seus mecanismos, como associações, convenções e seminários, para verificar o 

que Igrejas Batistas aceitam e praticam como verdade bíblica para a família, em confronto 

com a linha mestra orientadora do texto bíblico, e que princípios seriam hoje mais eficientes 

para nortear e sustentar as famílias. 

Este trabalho, portanto, desenvolve-se em quatro capítulos. No primeiro, são 

apresentados traços contemporâneos da família brasileira e sua atual configuração, 

destacando-se os dilemas e as exigências que atingem a Igrejas. Observam-se, por meio de 

dados,  como a família  brasileira se desenvolveu, como usufrui de conquistas da sociedade, 

quais as mudanças na família por influência do pensamento contemporâneo e da política dos 

governos; e ao mesmo tempo verifica-se que a família  sofre porque está distante do conteúdo 

da palavra de Deus. Além disso, os estudos científicos acerca da família têm-se ampliado e 

diversificado, mas ela continua reconhecida como instituição no campo das ciências humanas. 

Do contexto da família contemporânea do capítulo anterior, passamos para o  

segundo  capítulo,  em que a  pesquisa bíblica é ampliada ainda mais,  porque neste capítulo  

as propostas bíblicas para a família são investigadas, descritas no Antigo e no Novo 

Testamento, com destaque às leis, poesias, profecias, biografia de Jesus, história da expansão 

da igreja cristã. Isso se faz necessário, como se verá, porque falar e defender acerca do 

conteúdo de Deus e da Bíblia, foco maior, tem  se enfraquecido bastante na família 

contemporânea.  

O terceiro capítulo trata das perspectivas cristãs para a família nos dias atuais e 

dos desafios da igreja diante da crise da família contemporânea. Estuda como a sociedade se 

organiza para melhorar a imagem da família e como Igrejas Batistas do Brasil têm tratado 

desse assunto. Quais são as propostas cristãs hoje para a  família, a partir das próprias igrejas, 

e para a sociedade, quando  somos perguntados sobre o assunto? O que se prenuncia ser à luz 

dos dados contemporâneos e à luz da Bíblia e o que podemos presumir que esteja por 

acontecer? Uma reflexão, uma inquietação e uma problematização são apresentadas. 

No quarto capítulo, a família é apresentada no contexto dos batistas brasileiros. 

São então analisados dados estatísticos referentes às pesquisas empreendidas nas associações 

batistas do Pará, nas convenções estaduais e nas instituições batistas de ensino teológico no 

Brasil. Foi nosso desejo saber sobre o envolvimento dos batistas brasileiros no estudo, defesa 

e programa de ajuda às famílias. Nossa reflexão começa de fato em Belém do Pará. Contudo, 

a razão de não nos atermos apenas a Belém ou ao Pará, que seria um campo bem mais 

delimitado, deve-se ao modelo batista brasileiro, que se baseia no princípio administrativo da 
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cooperação e da integração das igrejas brasileiras. Assim, na visão batista, Belém trabalha 

articulada com as igrejas do Pará e o Pará articulado com  Brasil batista, uma vez que as  

juntas missionárias e os seminários  nomeiam missionários e/ou formam  pastores para todo o 

Brasil, inclusive para o nosso estado.  

 Desse modo, levamos em conta que essa visão se estende e que, como fruto dela 

e modo batista de ser, a CBB tem três  seminários maiores ajudados em seu sustento por todas 

as Igrejas Batistas cooperadoras do Brasil. Portanto, ao se pesquisar o Seminário em Belém, 

está se estudando um órgão diretamente ligado à CBB, o mesmo acontece com relação aos 

outros dois seminários. Fica mais claro ainda saber que as decisões quantos a estes órgãos que 

estão nos estados e municípios são tomadas por um conselho representativo, e não em Belém, 

mas sim na capital do Rio de Janeiro. 

Outro dado relevante nesta  argumentação é que, para se estudar a realidade 

batista brasileira como um todo no país,  precisamos levar em conta que  a CBB  é formada de 

igrejas e instituições a ela ligadas. Nesse contexto, é interessante se dizer que quem toma as 

decisões em assembleia convencional são os membros das milhares de igrejas espalhadas pelo 

país. Cabe dizer ainda  que toda a macroestrutura da CBB é voltada para servir às igrejas. 

Portanto, o foco são as igrejas, que foram a base desta pesquisa. Por fim, uma cautelosa 

consideração sobre a família discute o presente e o futuro das igrejas batistas  e o desafio que 

elas enfrentam ao acolher a família de hoje.  

Nas considerações finais, propõe-se um programa de apoio à família, que poderia 

ser implantado por meio de vários setores da CBB. Usando a mesma rede cooperacional dos 

batistas, tiraríamos bom proveito deste despertamento.  Nele, novos rumos são apontados a 

partir da análise de dados do potencial das Igrejas Batistas brasileiras, os quais indicam a real 

possibilidade de atender à demanda de famílias que sofrem e pedem socorro a quem lhes 

possa ajudar. 

 De acordo com Grudem e Rainey (2005, p. 13), todos podemos nos organizar 

mais e abençoar ainda as famílias brasileiras que estão no entorno de nossas igrejas. A 

realidade da família reflete-se na igreja, simplesmente porque a igreja é o conjunto de famílias 

que a compõe. Grudem e Rainey (2005, p.16) afirmam ainda  que: “Dessa maneira, uma 

igreja que procura fortalecer as famílias há de fortalecer a si mesma. A necessidade do Brasil 

indica, cada vez mais, a necessidade de despertar as igrejas para um maior cuidado pelas 

famílias”.  
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Como recomenda Pádua (2000), para subsidiar as análises, deu-se preferência a 

facilitar a compreensão do problema, a definição das categorias de análise e a delimitação do 

objeto e dos procedimentos. A investigação pautou-se em perguntas que permitissem 

conhecer o envolvimento, a disposição e o que tem sido realizado pelas igrejas e instituições 

formativas da denominação batista referente à família.  

Devido ao modo como os batistas estão organizados, os sujeitos escolhidos para a 

pesquisa foram basicamente os líderes das igrejas e de instituições criadas pelas próprias 

igrejas, foram pastores, leigos, diretores das convenções estaduais, diretores de seminários e 

líderes de associações regionais. A preferência dada à liderança foi assim em função de que 

eles, pelas funções que exercem, representam um grande número de igrejas e têm em mãos 

informações gerais sobre o funcionamento das igrejas e seus programas, inclusive os de 

família. 

Na captação de dados desta pesquisa, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

entrevista semidirigida, realizada pessoalmente, e questionário para preenchimento e envio 

por e-mail ou via Correios. Em ambas as situações o roteiro utilizado (disponível nos anexos) 

constou de quatro questões, sendo que, nos formulários escritos, o preenchimento das 

respostas foi limitado  até cinco linhas. Tais recursos visavam a identificar o nível de interesse 

da igreja,  saber o quanto ela já atua na área de família, mesmo que com programas pontuais, 

e o que a igreja projeta realizar nesse campo. Além disso, o roteiro também pretendia detectar 

a relevância de projetos empreendidos pelas igrejas, pastores e líderes denominacionais junto 

às famílias de suas regiões.  

A fim de evitar que houvesse alguma dificuldade na elaboração das respostas, os 

entrevistados foram deixados à vontade para responder às questões propostas, podendo 

escrever ou enumerar qualquer forma de trabalho feito com famílias na sua igreja, associação, 

convenção ou seminário.  
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1  A FAMÍLIA E SUAS CARACTERÍSTICAS HOJE 

Ao iniciar o presente estudo sobre família, colocamo-nos diante da questão sobre 

como caracterizá-la nos dias de hoje. Deparamo-nos com contribuições e ênfases 

diferenciadas assumidas pelas ciências jurídicas, sociais, psicológica, histórica, entre outras 

no campo das ciências humanas, o que evidenciou não se tratar de um conceito de fácil 

apreensão. O presente capítulo objetiva, então, nos aproximar da compreensão dos elementos 

que poderiam caracterizar a família, as formas de abordagem e estudo da mesma, 

consolidando uma reflexão social introdutória à proposta do presente estudo.   

Família é uma palavra originada do Latim, familia, cujos sentidos indicados por 

Ferreira (1996, p. 289) podem referir-se a “pessoas aparentadas, que vivem, em geral, na 

mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos”, ou a “pessoas unidas por laços de 

parentesco, pelo sangue ou por aliança”, ou mesmo a “ascendência, linhagem, estirpe”, sendo 

seu uso muitas vezes cercado de aspectos jurídicos, antropológicos ou sociológicos. 

Rodrigues (2005, p. 84-85) assim destaca a interessante etimologia da palavra 

família: 

O radical fam é a mesma dhã da língua ariana, que significa ‘pôr’, 
estabelecer, exprimindo, portanto, a idéia de ‘fixação’, de ‘estabilidade’. 
Esta idéia é a que ligamos a certos bens, que por isso mesmo chamamos 
imóveis, melhor os chamaríamos estáveis, avultando dentre eles, em 
primeiro lugar, o solo, a terra [...] e logo em seguida a casa. [...] a voz que se 
nomeia casa é dhâman, a qual, pela mudança de dh em f [...], no dizer de 
Festus, famulus e famel, o servo, e, destes, família, cuja desinência exprime 
coletividade [...] famuli deviam ter sido indistintamente chamados, a 
princípio, todos os que habitavam a casa, e família o conjunto deles.  

Ao iniciarmos com tais definições, procuramos responder à pergunta: o que é 

família? E de tais definições observamos que consanguinidade constitui-se em um traço 

bastante significativo para organização desse grupo social, mas não apenas demonstrando a 

complexidade de sua abordagem, o que conclama a colaboração de outras áreas além da 

Biologia.  

No âmbito da Psicologia, Groeninga (2003, p. 136) define família como: 

Um sistema e, como tal, um conjunto de elementos em interação, que evolui 
no tempo e se organiza em função de suas finalidades e do ambiente. Como 
fato social total, ela é tanto uma relação privada quanto uma instituição em 
que se estabelecem ligações particulares, afetivas e econômicas. Há uma 
divisão de tarefas, responsabilidades e poderes. Cada família se estrutura de 
forma original [...]. Ao definirmos a família como um sistema, estamos 
trazendo a noção de que um sistema é maior do que a soma das partes. E 
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mais, são elementos em interação que mantêm uma relação de 
interdependência. 

  Ao defini-la como sistema, a autora introduz um elemento diferenciado de 

relacionamentos em que pesam novos papéis aos indivíduos que a compõem, relações que 

conferem a esses indivíduos autonomia que os corresponsabiliza pelas suas histórias e seus 

relacionamentos consigo mesmos, entre si e com os demais grupos e sistemas.  

A socióloga Della Torre (1980, p. 192-195) põe sua ênfase nos princípios da 

monogamia, da exogamia e da multilinearidade como sedimento da família e explica cada um 

deles da seguinte forma:  

Monogamia: o casamento permite que cada esposo tenha apenas um 
cônjuge, quer seja uma aliança indissolúvel (até a morte), quer se admita o 
divórcio (nesse caso os vínculos são rompidos legalmente e outros podem 
ser estabelecidos). [...] exogamia: é o casamento com elementos de outros 
grupos [...] o casamento exogâmico é o tipo encontrado na maioria das 
sociedades modernas, e baseia-se no tabu da proibição do incesto [...] 
multilinear: considera parente tantos os de linhagem materna como paterna. 
Há, entretanto, certa predominância do sistema patrilinear, uma vez que os 
filhos recebem o nome do pai. (grifos nossos)    

Com essa definição é possível enxergarmos princípios sociais sobre os quais se 

constituem a predominância de famílias em nossa atual sociedade, embora variadas formas de 

família também venham se constituindo ao longo da história, e num caso ou noutro sua 

relevância assenta-se no papel de humanização e socialização constante em todas as culturas. 

Esse papel, portanto, desloca-se dos aspectos da preservação da vida, passa pelo 

desenvolvimento e realização da pessoa, alcançando os aspectos da vida comunitária plena.  

É por essa relevância da família, consensual entre as diversas áreas das ciências 

humanas, que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela assembleia 

geral das Nações Unidas em 1948, estabelece em seu Artigo XVI, item 3, que “A família é o 

núcleo natural e fundamental da sociedade e do Estado”1, proteção corroborada pela 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Esta Constituição, porém, estabelece 

duas significativas mudanças na família com relação à anterior: 1. a chefia conjugal masculina 

é quebrada e, em seu lugar, homem e mulher assumem, de forma compartilhada, direitos e 

deveres; e 2. o fim da diferença de tratamento e direitos entre filhos legítimos e ilegítimos 

(Brasil , 1988). 

                                                
1 ONU. Declaração Universal dos Direitos do Homem . 1948.  Disponível em:  
http://www.onubrasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php  
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 De acordo com Sarti (2004), essa posição foi reiterada pelo  ECA, em 1990, o 

qual, ainda que defenda que a convivência familiar seja um direito básico da criança, deu o 

mais firme golpe no pátrio poder e “dessacralizou a família” ao indicar a necessidade de 

proteger legalmente a criança de arbitrariedades de sua própria família. 

Apresentando o ponto de vista da psicanálise, Osório (1996, p. 16) define família 

como:  

Unidade grupal onde se desenvolvem três tipos de relações pessoais – 
aliança (casal), filiação (pais/filhos) e consangüinidade (irmãos) – e que a 
partir dos objetivos genéricos de preservar a espécie, nutrir e proteger a 
descendência e fornecer-lhe condições para aquisição de suas identidades 
pessoais, desenvolveu através dos tempos funções diversificadas de 
transmissão de valores éticos, estéticos, religiosos e culturais. 

De acordo com esse autor, a família apresentou evolução social e muitas 

mudanças desde sua configuração como família aristocrática até a família do século XXI. 

Conquanto tenha sofrido intensa mutação, Osório (1996, p.11-12) afirma que ela continua 

viva, firme e íntegra. Os indícios dessa vitalidade seriam: 

A tendência contemporânea em buscar-se no âmbito da vida familiar as 
saídas para o mal-estar vigente na ‘aldeia global’ que habitamos, a retomada 
do interesse por seu estudo nas ciências humanas em geral e a inclinação a 
considerar-se as terapias familiares como abordagem mais adequada a 
nossos tempos. 

Os estudos sobre família no Brasil mostram muitas mudanças nas últimas 

décadas, as quais envolvem aspectos políticos, jurídicos, sociais, emocionais, econômicos, 

religiosos/valorativos, e sugerem que há uma crise referente a essas transformações. A ideia e 

sensação de crise associada à família parecem ser um lugar comum e com poucas rejeições a 

esse pensamento. Machado (1996) afirma que tal crise resulta da mudança no padrão que 

predominava entre nós: o modelo patriarcal. 

Lima (2006) discute a natureza dessa crise, afirmando que, de tão antiga, 

imprecisa quanto às causas e efeitos, revestida de caráter e uso político e ideológico, é 

possível afirmar que há uma “retórica da crise da família”.  
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Em sua argumentação, menciona os principais aspectos indicados por outros 

estudiosos da área, a saber: Da Matta, que se refere ao grande peso “ideológico”; Parry Scott, 

que aborda a polissemia do termo família; Duarte, que se refere à “longa continuidade 

lexical”, sacralização e reificação2; Durham, que indica a “naturalização” associada à família; 

Bourdieu, que trata da “dupla referência” – modelo cultural e instituição social; e, finalmente, 

Casey, que atribui a crise da família à popularidade dela.  

Conquanto a politização da família leve a perceber a crise familiar em seu caráter 

retórico, ela vem sendo alvo de controle social. Lash (1991 apud Lima, 2006), explicita que, 

de seus estudos dos debates dos últimos cem anos, pode-se afirmar, quanto ao papel da 

família, processos contraditórios de glorificação e isolamento diante do mercado, da vida 

social e política, que a tornaram mais sofisticada e complexa. 

 É interessante perceber que não só mudaram as configurações da vida familiar, 

mas as formas como essa mudança é vivida em cada segmento social – tudo em função de 

práticas diversas e agentes múltiplos que redesenham formas de controle social. Dessa forma, 

as diversificadas visões sobre a família, oriundas das disciplinas das ciências humanas, 

mostraram a necessidade de ampliação da visão quanto a esse grupo social, permitindo-nos 

concluir que a família caracteriza-se de um modo muito específico, envolve estabilidade de 

laços afetivos, coadunam-se dentro dela aspectos econômicos, políticos, sociais, 

antropológicos, biológicos e jurídicos, configurando esse espaço privilegiado de 

desenvolvimento humano e social. 

Nesse apanhado inicial acerca dos estudos sobre a família, destacaram-se para nós 

três ênfases, a saber: a) da família como campo de estudo, com ênfase disciplinar ou 

multidisciplinar entre as ciências humanas; b) da família como instituição; e c) da família no 

contexto da diversidade abordada nos itens a seguir. 

 

1.1   FAMÍLIA – UM CAMPO DE ESTUDO 

É vasta, diversificada e eclética a produção bibliográfica sobre família no Brasil, o 

que possibilita o estudo da temática em frentes distintas. Por isso, de forma panorâmica e sem 

a pretensão de esgotar as possibilidades, pretendemos nesse item demonstrar como a família, 

em diversificadas áreas isoladas, constitui-se em temática de estudo ou em estudos 

                                                
2 Este é um  termo do marxismo que, ao pé da letra, quer dizer “transformar por operação mental”. É um 
conceito abstrato relacionado a algo material, a uma realidade concreta. 
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interdisciplinares, cujos aspectos são reivindicados pelas ciências psicológicas, sociológicas, 

históricas, antropológicas, biológicas, econômicas e demográficas.  

As grandes divisões das ciências sociais, quais sejam, ação/estrutura, micro/macro 

análises, mostram-se de forma clara nos debates sobre família, uma vez que os adeptos de 

uma ou de outra posição procuram usar as pesquisas sobre família como campo para 

expressão dos paradigmas das ciências sociais. De acordo com Lima (2006), essas grandes 

linhas da teoria social possibilitam que se organize, mesmo que de forma esquemática, os 

debates mais teóricos sobre família: de um lado, os que a definem e a analisam como “coisa”; 

e de outro, os que a definem e a analisam como “ideia”. 

A despeito de ser concebida como coisa/estrutura/realidade empírica, ou como 

ideia/valor/ideologia, ainda que não se considerem essas palavras sinônimas, um conjunto de 

questões surge e se mostra pertinente, como o reconhecimento de que a família resulta de 

processos sociais e também sobre estes influi; e de que ela vem passando por importantes 

mudanças que se iniciaram na Europa a partir do século XVI, daí se espalhando a outras 

regiões do globo, num conjunto de transformações que alcança os modos de vida, as 

formações sociais e as instituições em processos chamados de modernidade. De acordo com 

Lima (2006, p. 73), “a revisão dos modelos evolucionistas ‘libertou’ os estudos da família 

para que análises mais precisas, e menos comprometidas com teorias mais amplas, fizessem 

surgir o interesse pela família por si só”.  

No campo da Antropologia, há uma dificuldade mencionada por Sarti (2004, p. 

115) referente ao estudo da temática família. Tal dificuldade advém da confusão que 

comumente o pesquisador faz entre “a família” e “a sua própria família”, pois há uma 

tendência de o estudioso projetar o modelo da família com a qual se identifica. Por essa razão, 

o autor afirma haver necessidade de, para esses estudos, fazer-se um “esforço de 

estranhamento”, recomendação que, evidentemente, não é tarefa fácil, mas que procuramos 

aplicar neste estudo.  

Outro aspecto levantando pela antropologia refere-se à naturalização, tendência de 

tomar a base biológica da família para explicar seu funcionamento. Dessa forma, desprezam-

se as relações sociais que ali se estabelecem e se regulam por um tempo, bem como as regras 

de uma dada sociedade, situação que propicia discursos normativos que, no caso da 

Antropologia, interferiria nos resultados do estudo (Sarti, 2004).  
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Assim, a preferência das pesquisas nessa perspectiva valoriza o ponto de vista da 

família acerca de si mesma, sem definições. A priori, esses estudos vão à busca da relação 

entre o indivíduo e a sociedade, entre o biológico e o social, entre o objetivo e o subjetivo. 

Sarti (2004, p. 117) sugere, então, que se estude a família: 

Como um universo de relações, que se delimita pela história que se conta 
aos indivíduos, desde que nascem, ao longo do tempo, por palavras, gestos, 
atitudes ou silêncios que serão por eles reproduzidos e ressignificados, à sua 
maneira, dados os distintos lugares e momentos dos indivíduos na família.  

Vincula-se, assim, a tradição dos estudos etnográficos à tradição de Lévi-Strauss, 

que desenvolveu outra escala de estudo na área, trocando visões macro por visões micro, 

priorizando relações entre indivíduo e sociedade; subjetivo e objetivo; biológico e social3.  

Na dimensão política, Foucault (1993) demonstra como a família moderna se 

forma, sugerindo que os laços afetivos dos sentimentos filiais se sobrepuseram ao amor 

conjugal romântico, tornando-se uma matriz para formação de indivíduos em conformidade 

com os padrões da modernidade. Giddens (1993) destaca o amor romântico como o elemento 

que promove a redistribuição dos papéis públicos e privados para homens e mulheres, 

cabendo aos homens o mercado e a vida pública; e às mulheres, a administração afetiva do 

lar. 

Segundo Áries (1981), foi no século XVIII que começou a se processar a 

separação entre público e privado, entre família e sociedade, fato que repercutiu na arquitetura 

das casas, com a separação dos espaços e a privacidade para os membros da família. Esse 

autor relata ainda que saúde e educação constituem-se nas maiores e mais antigas 

preocupações dos pais em relação aos filhos, presentes desde a era medieval, embora também 

com perceptível diferença nas famílias de classes mais abastadas. 

Na segunda metade do século XIX, o movimento feminista questiona o modelo 

patriarcal e, aliado ao processo de modernização da indústria, acaba por alterar também os 

costumes, provocando mudanças na família, que adquire configuração semelhante ao modelo 

conjugal da família nuclear moderna. 

Áries (1981 apud Lima, 2006) apresenta a mais extensa descrição sobre a 

constituição da família a partir do surgimento da escola, da privacidade do lar e de um 

                                                
3 De acordo com Matta (1978 apud Sarti, 2004) que sintetiza os dois movimentos fundamentais do etnógrafo: 
“transformar exótico em familiar e transformar familiar em exótico, em que o primeiro movimento pressupõe o 
segundo, ou seja, não somos capazes de enxergar o outro e aceitá-lo, se não conseguimos nos estranhar em 
relação ao que somos” (Sarti, 2004, p. 116). 
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sentimento de intimidade familiar, circunstâncias que mudaram as relações internas com a 

criança, havendo a preocupação de igualdade entre os filhos e manutenção das crianças junto 

aos pais, e o surgimento dos sentimentos de família e as novas configurações afetivas 

familiares. 

Frente a essa exposição, acreditamos que, em decorrência das muitas 

transformações que a família vem passando e com ela as sociedades, a família torna-se alvo 

crescente de estudos em todas as áreas das ciências humanas que procuram desvendar sua 

evolução, seus nexos sociais e políticos, bem como procuram desvendar relações favoráveis e 

desfavoráveis entre esse núcleo social e fenômenos como violência, sucesso escolar, 

desenvolvimento pessoal e afetivo, além de outros fenômenos sociais que cada vez mais vêm 

requerendo a atenção dos estudiosos e das autoridades nas mais diversas esferas. 

    

1.2 FAMÍLIA – UMA INSTITUIÇÃO  

Outra ênfase ao tratamento da família refere-se a sua abordagem como instituição. 

A afirmação de que a família é uma instituição social é constante entre nós, mas, de acordo 

com Durham (1983), essa ideia deve ser usada para realçar o fato de que família não é natural, 

mas instituída pelos seres humanos. Segundo a autora, essa ideia merece ser enfatizada pelo 

fato de que algumas das dificuldades no estudo da temática advêm da não percepção do 

caráter construído que a família tem. Além disso, Bourdieu (2005) afirma que há uma 

tendência a naturalizar instituições estáveis pelo senso comum, e, como a família tem uma 

estreita relação com processos biológicos, tal intenção se reafirma. 

Superar essa tendência, para Durham (1983), possibilita desfazer a naturalidade 

associada a arranjos construídos de organização da vida social, entre os quais se misturam 

elementos como o parentesco, a divisão sexual do trabalho e a forma como se relacionam 

homens e mulheres.  

Para tal superação, a mesma autora indica a necessidade de distinguir família e 

parentesco, em que parentesco seja visto como uma “linguagem”, uma espécie de código com 

o qual se pode expressar e pensar certas relações e fatos. Ou seja, é o uso dessa linguagem – o 

parentesco propriamente dito – que afeiçoa, em alguma medida, o que chamamos, ou não, de 

família. Dessa forma, a família pode ser entendida como elaboração cultural, não como 

fenômeno universal, de códigos que articulam três dimensões: afinidade, descendência e 

consanguinidade (Durham, 1983).  
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Além da distinção entre família e parentesco, a autora indica a necessidade de 

enfrentar a divisão sexual do trabalho, definida como a distribuição diferencial dos papéis 

próprios aos homens e às mulheres nas relações de produção, que também é fruto de cada 

tempo histórico e constituição social das diversas culturas. 

Finalmente, Durham (1983) destaca que, para “desnaturalizar” a família, é 

necessário abordar a base biológica que sustenta a universalidade da união entre homens e 

mulheres, cujos eixos constitutivos seriam o prazer sexual e a reprodução. Embora pareçam 

duas faces da mesma moeda, para os seres humanos, a busca de satisfação sexual não se 

restringe à reprodução e nem se limita às fronteiras e prescrições que são impostas em cada 

tempo histórico e arranjo social. 

Ao se realizar o movimento de deslocamento da institucionalização da família – 

da natureza para a cultura, é preciso evitar alguns erros. Um deles é esquecer sua dupla 

referência: família como modelo cultural, mas também como grupo social concreto, 

empiricamente observável e reconhecido como família por seus membros e/ou pelo restante 

da sociedade. Para Bourdieu (2005), a definição dominante de família ou de “família normal” 

tem como efeito contribuir para sua construção, que inclusive passa pela forma como as 

pessoas a representam e como organizam suas experiências a partir dessas representações. 

As representações que temos hoje da família, segundo Bourdieu (2005, p. 84), 

expressam alguns dos pressupostos que adotamos hoje para concebê-la: a) a tendência a 

antropomorfizá-la, isto é, a atribuir-lhe uma realidade e uma vida própria, como se ela 

existisse num universo separado, cercado de intimidade e protegido das agruras do mundo 

externo; b) a associação a uma entidade física – residência, que lhe atribui segurança e 

estabilidade.  Esses pressupostos não estão circunscritos à família, mas, no tocante a ela, 

revelam-nos sua realidade social e real, sua abrangência e os valores a ela atribuídos. Assim, 

na família se encontra o princípio da construção da vida social como um todo, a qual é 

garantida pela socialização realizada em grande parte pelas próprias famílias. 

Entendemos, pois, que a família constitui-se como instituição na medida em que é 

uma estrutura social que mantém certa permanência ao longo do tempo, bem como valores e 

códigos de convivência que caracterizam tradições ao mesmo tempo em que concordamos 

que o estudo e o tratamento da família nos dias atuais requerem que ultrapassemos suas 

permanências para visualizarmos suas transformações.  
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1.3  FAMÍLIA E DIVERSIDADE  

Finalmente, a família é abordada sob a ênfase da diversidade. Atribui-se as 

mudanças sociais à intensificação de sua diversidade, demonstradas, por exemplo, em 

alterações demográficas, por meio de indicadores relacionados à família, como índices de 

casamentos, de divórcios, de famílias monoparentais, da ascensão da industrialização e da 

urbanização, da expansão do individualismo moderno, da forma como são associados 

público/masculino e privado/feminino, entre outros fenômenos sociais que a teriam 

transformado em um modelo considerado burguês, mas que se mantêm como referência 

(Lima, 2006). 

Segundo esse mesmo autor, quando se observa a transformação das famílias 

através de tempos anteriores aos nossos, elas parecem mais homogêneas e lineares do que as 

mudanças das quais somos contemporâneos, e, assim, as representamos na forma de crises. 

Por isso a constituição de novos arranjos familiares e, principalmente, a diversidade de formas 

e fórmulas com que se convive hoje tende a ser confundida com o fim da família. 

Para muitos antropólogos e sociólogos do século XX, a família parecia uma 

espécie em extinção, um resíduo da sociedade tradicional que deveria desaparecer o mais 

rapidamente possível para permitir a emancipação do indivíduo livre, dono de suas escolhas 

racionais e de suas estratégias de ação e de sobrevivência. Nesta perspectiva, o sistema 

familiar era, em geral, associado à velha ideia de comunidade (Aranha, 2005).  

A diversidade no estudo da família deve ser observada em duas dimensões: uma em 

que a fragmentação do modelo homogêneo de família, resultante da ação dos processos 

sociais sobre ela, gera diferenciados arranjos de família, e nesse caso a diversidade é tomada 

para reforçar um padrão; e outra que opera com a diversidade como traço constitutivo de 

sociedades complexas (Lima, 2006, p. 82).   

Segundo Velho (1981), um dos traços mais marcantes das sociedades complexas, 

além de sua heterogeneidade social, é a multiplicidade de códigos para expressar experiências 

sociais distintas – variados campos de possibilidades se abrem para diferentes trajetórias de 

vida. Na perspectiva da diversidade, a discussão da temática família aponta para sua 

compreensão não na perspectiva da homogeneização, mas sim em admitir diferentes formas, 

arranjos e códigos que a caracterizam. 

Lima (2006) destaca que as abordagens em que se procura compreender a família 

contemporânea por meio da identificação de processos sociais dinâmicos ou traços culturais 
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de maior permanência não apenas se arriscam a perder os possíveis significados da 

diversidade, o que não necessariamente se constitui como um problema, pois tal diversidade 

pode simplesmente não fazer parte das pretensões analíticas desse tipo de abordagem, mas 

tendem a reforçar certa “pureza” nas classificações.  

A família nuclear moderna pode ser mapeada por meio de estatísticas e se tornar 

tanto um indicador de modernidade quanto um problema que espera para ser explicado. A 

própria ideia de família nuclear moderna, tida como oposição a um modelo tradicional, tem 

também se exposto a críticas que dinamizam as discussões sobre família no Brasil, sobre o 

próprio país, bem como sobre debates legais. A existência de famílias sem casais, por 

exemplo, aquelas em que há apenas um dos cônjuges, é um fato inconteste, a despeito das 

discussões sobre o significado disso e sobre quão novo isso seria. 

Para Vaitsman (1994 apud Lima, 2006), as transformações da família 

contemporânea refletem uma crise na família moderna, e não a transformação de uma família 

tradicional em moderna; e o principal motivo disso seria a ruptura da dicotomia entre papéis 

públicos e privados impostos aos gêneros. Para esta autora, as crises e transformações da 

família moderna, que se tornam dominantes entre as classes médias até o final dos anos 60 

nos grandes centros urbanos, resultam do conflito entre valores igualitários e práticas 

hierárquicas. 

Não seria, pois, a superação da hierarquia que instituiria a modernidade da 

família, uma vez que hierarquia é um dos elementos que sustenta a família moderna. Essa 

superação diz respeito à pluralidade – novos modelos surgem, com novos arranjos possíveis, 

pelas articulações de diferentes códigos.  

Quanto à discussão das diferentes formas de família e às causas e consequências 

dessa variedade, outra questão recorrente na literatura sobre família se destaca: para Lima 

(2006), de um lado há os que concebem a família como uma instituição social assentada em 

processos sociais; de outro, os que concebem a família como um valor, posições não 

excludentes que dão ênfase ora à determinância dos processos sociais, ora à dimensão 

simbólica da família (Velho, 1981). Desse modo, os estudos sobre família realçam as 

condições estruturais que a determinam e sua relação com outras esferas sociais, como o 

trabalho, o Estado e o mercado, sendo a família concebida como mecanismo através do qual a 

sobrevivência tanto material quanto afetiva de seus membros é garantida. Além disso, ela 

assume o papel de mediadora entre o meio e o indivíduo. 
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A ênfase no estudo de família como um bem se volta para os valores de um meio 

ou espaço social, bem como para os valores que a estruturam internamente e permitem a 

compreensão da distinção das experiências de famílias pertencentes às camadas médias, 

urbanas, de trabalhadores ou outra configuração frente a situações como separação, 

nascimento de filhos ou netos, desemprego, entre outras. 

 

           Ainda no tocante à família, para nos ajudar a elucidar essa questão, é 

importante enfocar o filósofo Hegel, com sua reflexão sobre família. Hegel, ou Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel, foi um dos mais influentes filósofos alemães do Século XIX. Ele 

escreveu sobre Psicologia, Direito, História, Arte e Religião. A filosofia de Hegel é a tentativa 

de considerar todo o universo como um todo sistemático. O sistema é baseado na fé. Na 

religião cristã, Deus foi revelado como verdade e como espírito. Como espírito, o homem 

pode receber esta revelação.  

A  ética atua, em primeiro lugar, na família ― e por isso é que a família é tão importante para 

que o “bem propriamente dito” exista na sociedade ― e depois na sociedade civil, onde a pessoa 

jurídica (ou sujeito moral) passa ser propriamente um cidadão (ou cidadã), Segundo Hegel (1989): 

chama de “concretização da representação” do “bem propriamente dito”. O Homem é o indivíduo ético 

integrado no sistema de necessidades e é conseqüência da própria “causa necessária” que está na origem 

do universo, e esse indivíduo ético constitui o aspecto fundamental da sociedade civil. 

        Segundo Hegel, a substância ética realiza-se, em primeiro lugar, na família. A 

família implica em um momento natural porque tem a usa base na diferença dos sexos. Ela é, 

do ponto de vista do direito, uma só pessoa. A totalidade das pessoas (famílias ou indivíduos) 

inseridas no sistema dos seus interesses particulares constitui a sociedade civil. 

Com esses elementos das ciências sociais, procuramos analisar a família como um 

tipo de código que organiza aspectos importantes da vida social, tais como: a reprodução 

biológica, a socialização, a relação entre os sexos e as relações conjugais, entre outros 

aspectos. Tal código, acionado de forma diferenciada nos variados contextos, apresenta 

diferentes formas de família, todas entendidas como aplicação maleável de modelos culturais 

de adaptação a diferentes ordens de problemas (Durham, 1983). 

Os elementos ora levantados  cumprem, pois, a tarefa de expor a relevância do ponto 

de vista do desenvolvimento pessoal e comunitário que a família reúne. Além disso, expõem 

reflexão social sobre a família, o que evidencia a sua complexidade no tocante à definição, 

concepção e  tratamento como objeto de estudo.   
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Ademais, os novos modelos, suas atuais configurações e a evolução política e social  

que tem enfrentado denotam os aspectos que a fazem as famílias serem percebidas como em 

crise e como espaço de atuação para diversas políticas públicas e agentes da saúde, entidades 

religiosas entre outras formas de associações que atuam na assistência, acompanhamento, 

tratamento e fortalecimento da família.  
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2. A FAMÍLIA NA PERSPECTIVA BÍBLICA. 

Além da pesquisa sobre a família hoje, fez-se necessário saber o propósito divino no 

texto bíblico, que no seu  todo anuncia a vontade clara de Deus pela salvação, pelo perdão dos 

pecados de modo que isso transforme o ser humano de pecador perdido em pecador redimido. 

E esse propósito alcança o ser humano em todos os segmentos de atuação e na sua vida 

fundamental. 

 

2.1 RELEVÂNCIA DA FAMÍLIA NO TEXTO BÍBLICO 

Para melhor desenvolvimento deste trabalho, fez-se necessário empreender uma 

pesquisa no texto bíblico, por causa do valor  que nós, cristãos, batistas, damos à Bíblia, por 

ser  fonte verdadeira de ensino, pois cremos ser a Bíblia Sagrada inspirada por Deus. Dada a 

amplitude dessa fonte, preferiu-se destacar a mensagem do Antigo e do Novo Testamento 

acerca da família de forma generalizada. Concentram-se, assim, aspectos teológicos, éticos e 

de valores divinos para esta instituição, com destaque às palavras de Jesus, que contêm a 

abordagem desejada acerca do Reino de Deus, da igreja, da família, e considera sua 

funcionalidade a partir das bênçãos desejadas ou de conflitos comumente presentes na família. 

Da leitura pura e simples desses livros, uma lição se destaca: tudo o que Deus 

planejou e fez pela família pode ser compreendido ao longo da revelação bíblica. O plano de 

Deus para a família se revela em textos históricos e pedagógicos, que podem ser tomados 

como regra de fé, de prática e de vida. São ensinos perfeitamente aplicáveis à família, apesar 

de teóricos, e encontram-se disponíveis ao estudo, à pesquisa, à compreensão do propósito 

divino para essa instituição. Suas histórias verdadeiras e sua ética irrepreensível apontam para 

a manutenção da família ao longo dos séculos, uma vez que seu estudo revela que, pela 

família, Deus intervém na história de Israel e, posteriormente, marca toda a história da 

humanidade com a encarnação de seu próprio filho, origem de toda a cultura religiosa cristã.  

Cabe destacar que a Bíblia é tomada aqui como o conjunto de escritos sagrados 

que chegou até nós por meio do povo judeu e de cristãos zelosos, revelação de Deus e de sua 

vontade ao ser humano, com claras indicações do que este precisa ser e fazer para chegar ao 

Criador.  

Em busca de fundamentação bíblica de natureza histórica e antropológica, 

utilizamos tanto Êx 20 e Dt 6 quanto Pv 22.6, sem esquecer as recomendações paulinas aos 

Efésios, em que os pais têm o dever de expressar amor sem se descuidar da disciplina, 
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orientação bíblica que expressa o equilíbrio necessário no tratamento com os filhos. Como 

resultado desse equilíbrio, os filhos, tidos como bênçãos de Deus, receberão a disciplina como 

um ato de amor e se sentirão também amados por Deus, refletindo isso em suas atitudes na 

vida da família e fora dela.  

Lucarini (1975, p. 134) reforça essa ideia ao comentar que o relacionamento entre 

pais e filhos deve ser resultado de um trabalho amoroso e feito diuturnamente. É um trabalho 

cheio de renúncias, de diálogos construídos ao longo da vida, desde os primeiros contatos 

com o bebê, ou ainda, desde que foi gerado. O autor acrescenta que o relacionamento que 

começa cedo cria vínculos de respeito e disciplina e abre espaço para os futuros diálogos. 

Adverte ainda o autor que os pais não devem deixar para começar a dialogar com os filhos 

depois dos doze, treze anos, pois então poderá ser muito tarde.  

Essas transformações profundas pelas quais a família tem passado exigem estudo, 

uma análise dessa realidade por parte da igreja  e de seu posicionamento quanto ao plano de 

Deus. Foi Ele que, pessoalmente, criou e fez registrar na Bíblia Sagrada toda uma série de 

princípios e fundamentos para a sustentação da família, a partir de Abraão, de modo mais 

explícito, a quem chamou pessoalmente (capítulo 12 de Gênesis) para, juntamente com toda a 

sua família, fazer dele um  instrumento abençoador de todas as famílias da terra. 

Quando Deus chama Abraão, Ele o chama para obedecer a valores e princípios 

que servem para nós ainda hoje. Deus preparou o melhor e quer de nós o melhor desempenho, 

por isso Ele está pronto a caminhar sempre junto de cada pessoa, de cada família, como 

demonstra toda a narrativa bíblica. 

 

2.2  A FAMÍLIA NO ANTIGO TESTAMENTO 

Para entender os propósitos de Deus para a família hoje, vamos procurar conhecer 

a forma como se constituiu a família nos tempos do Antigo Testamento. Observamos que um 

forte componente religioso influencia sua formação desde o primeiro núcleo familiar – Adão, 

Eva e seus filhos Caim, Abel e Sete, dentre outros (Gn 5.4), até a vinda de Cristo. Ao longo 

desse período, vários modelos familiares se apresentam, muitos constituídos de casais em que 

marido e mulher eram do próprio povo de Israel, a que chamaremos de “puros”, outros em 

que um dos parceiros era de outra nação, a que trataremos como “misturados”. 

 Como já falamos antes, a ideia de família apresentada no Antigo Testamento 

sempre esteve relacionada a aspectos espirituais, conceito que não existe como entidade 
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independente da vocação divina do povo de Israel, pois quando Deus instituiu a primeira 

família tinha também o propósito de povoar a terra (Gn 1.28), tendo-lhe destinado a tarefa da 

procriação.  

Mais tarde, Deus observa que a desobediência  persegue a história do ser humano, 

pois este  não consegue se firmar em uma sociedade ordeira e progressista, e novamente uma 

família é escolhida para, por seu padrão de comportamento, influenciar os povos, desta feita 

na reconstrução dos valores sociais e na reorganização do projeto divino de auxiliar a 

humanidade a fugir do comprometimento com o pecado. Noé, sua esposa, seus filhos e noras 

entram na arca, o presente de Deus em busca de novos tempos para a humanidade (Gn 7.1-

16). 

Posteriormente, quando já se iniciava o processo de transformação espiritual da 

sociedade mesopotâmica, Deus então separa Abrão e sua família, a partir de quem vai 

construir não só uma nação sua, mas também um modelo de relacionamento que visa, antes de 

qualquer coisa, oferecer a bênção da família a todos os futuros habitantes do planeta (Gn 12.1-

3).  

Obra verdadeiramente inspirada por Deus, acompanhamos em todo o Antigo 

Testamento a ação de Deus sobre os homens. Ao mesmo tempo, porém, por destinar-se aos 

homens, Deus fala numa linguagem também humana ao apresentar histórias de pessoas 

imperfeitas, cheias de falhas e rebeldia contra os desígnios divinos, faltas não encobertas por 

Deus ao homem, mas trabalhadas pedagogicamente ao longo do tempo. Ao lado do escândalo, 

a correção. Que há de mais edificante do que o arrependimento e a humilde confissão do rei 

Davi diante da santa ousadia de Natan ao apontar-lhe o duplo delito cometido (2 Sm 12). Só 

restava ao soberano clamar pelo perdão da culpa e receber o castigo da parte de Deus! 

Bentho (2007, p.54) comenta que o hebraico do Antigo Testamento costuma usar três palavras 

para família: bayît, bêt, mishpāhâ. 

 a) A primeira delas é bayît, que designa tanto uma “residência”, “templo”, “lar”, a “parte 

interior de uma casa”, “casa”, quanto também o conceito de “família” ou “os moradores de 

uma mesma casa”. O sentido de habitação é um dos mais frequentes usos do termo (Êx 12.7; 

Lv 25.29; Dt 11.20). 

 b) Outro vocábulo muito frequente é bêt, cujo sentido literal é “casa” e ocorre juntamente 

com outros termos formando uma ideia completa tal qual bêt’ēl (Casa de Deus), bêt lehem 
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(Belém ou “casa de pão”), e assim por diante. O termo bêt designa “pessoas de uma casa”, ou 

juntamente com ’āb designa “casa do pai”.  

 c) O terceiro vocábulo, mishpāhâ, literalmente significa “família”, “parentes” ou “clã”. A 

ênfase está nos laços sanguíneos que existem entre as pessoas de um mesmo círculo. Segundo 

Harris (1998)  o termo “se emprega como subdivisão de um grupo maior, tal qual uma tribo 

ou nação (Nm 11.10)”. 

 Portanto, família, para o hebreu, designava tanto o vínculo consanguíneo existente 

entre um grupo de pessoas em uma mesma casa quanto o conjunto de pessoas ligadas por 

laços de parentesco.  

Brown  (1998, p.112) esclarece que as palavras que estão  originalmente  no texto 

bíblico  e que expressam esse sentido são oriundas do aramaico, do árabe ou do acadiano. A 

maior incidência de uso é para o sentido de habitação. Nesse sentido, as casas (datadas de 

2100-1500 AC) contavam com um quarto de dormir e espaço para os animais domésticos, 

mas a comida da família era servida do lado de fora. 

A palavra “casa” é também aplicada ao local onde uma família vivia ou a toda a 

família, como lemos acerca da casa de Abraão (Gn 18.19), da casa de Davi (2 Sm 7.11) e da 

casa de Jacó(Gn 46.27). Brown  (1998, p. 134) afirma que: “no Antigo Testamento há uma 

espécie de solidariedade entre o homem e a sua casa (Js 2.12)”. Deve ter sido por isso que 

Josué afirmou categoricamente num momento de decisão ética: “eu e a minha casa serviremos 

ao Senhor” (Js. 24.15). 

Assim como a palavra casa refere-se também à casa de Deus, o termo “betel”, que 

aparece 65 vezes no AT, deveria significar “a nossa própria casa” e referir-se à nossa vida 

com Deus enquanto família, uma vez que “betel” lembra o dia em que Jacó sentiu bem de 

perto a manifestação divina e reconheceu: “certamente Deus está neste lugar e eu não sabia” 

(Gn 28.11). Jacó compreende a dimensão da Casa de Deus. Ele podia estar dentro dela sem 

saber, ali estava a presença de Deus. 

Allmen (1972, p.52) comenta que nesse texto, Jacó pela segunda vez edificou 

um altar naquele mesmo lugar. A primeira vez foi quando ele colocou uma pedra debaixo 

de sua cabeça para dormir. Em sonho teve a visão de uma escada cujo topo chegava ao 

céu, e onde anjos de Deus subiam e desciam por ela (Gn 28.11-12). Jacó, depois de 

acordar, fez daquela pedra uma coluna, derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar 



 

 

34 

"Betel", que quer dizer: Casa de Deus. Diz o texto: “Então se levantou Jacó pela manhã de 

madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e 

derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel; o nome, porém, 

daquela cidade antes era Luz” (Gn 28.18-19). Jacó aprende lições sobre presença de Deus 

fora de casa. 

No Antigo Testamento, dentre tantas passagens, o Salmo 127 tem uma clara e 

ampla descrição acerca da família. Embora haja comentaristas que se refiram ao termo casa 

como o templo de Salomão, a maioria concorda que o salmo se refere a casa como qualquer 

casa e cidade como qualquer cidade, e que trabalhar em vão em qualquer localidade é a 

mesma coisa. O importante é que Deus esteja sempre em primeiro lugar em todos os projetos 

de vida – por mais que todos trabalhem laboriosamente, como de fato devem fazê-lo, 

precisam reconhecer que enquanto dormem é o Senhor quem renova as suas forças para novo 

dia de labor, comenta Brown  (1998, p. 87). 

O Salmo 127 é salmo do trabalho e da família e corresponde ao que é dito em 

Provérbios 10.22: “A bênção do Senhor é que enriquece; e não acrescenta dores”.  Esse salmo 

termina afirmando que um homem que tem muitos filhos – fato de grande importância 

naquela época, naquele contexto – tem uma posição de destaque na comunidade, pois não será 

envergonhado se tiver de enfrentar a lei ou os seus inimigos. 

                  O estudo da família no Antigo Testamento nos mostra em seguida quadros 

belíssimos e ricos de lições que envolvem os patriarcas, bem como  a relação de Deus com a 

família e ainda  o valor do casamento e seu vínculo de aliança como propósito divino. 

 

2.2.1 Os patriarcas e o nascimento da família  

Inicialmente refletiremos acerca da vida dos patriarcas e de seu viver familiar. São 

várias as situações e configurações familiares, mas precisamos escolher alguns de seus 

personagens, como Isaque e Rebeca, por exemplo, antes de lermos sobre Moisés ou sobre 

outra referência do Antigo Testamento.  

Com a leitura de Gn 24.1-9, entendemos como Abraão desejava alinhar a sua 

família à promessa de Deus, em quem confiava. Foi com esse  objetivo que pediu a seu servo 

principal que fizesse algo que parecia ser impossível: viajar 800 km, encontrar uma mulher 

apropriada para Isaque, convencê-la a se casar com um homem que nunca havia visto, e trazê-

la para ele. Para que tudo ocorresse como planejado e seu servo realmente cumprisse a 
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missão, Abraão cuidou de cada detalhe antecipadamente (v. 5). E o mais importante não foi 

deixado de lado: a fé persistente de Abraão em Deus (v. 7).  

Em consequência, o servo de Abraão percebeu que, a exemplo do seu senhor, 

precisava incluir Deus naquele processo de reconhecimento da mulher adequada para Isaque 

(vs. 12-14), ainda que o tenha feito indiretamente, pois orava ao “Deus de meu mestre 

Abraão” (v. 12), o que sugere que o servo, ainda que não tivesse o Senhor como seu próprio 

Deus, reconhecia o Seu poder e a Ele se submetia, chegando mesmo a louvar publicamente o 

Deus de seu mestre Abraão, como se pode ler nos versos 26, 27 e 48. A lealdade de Deus 

impactava-o definitivamente, levando-o a tomar as decisões que permitiram a continuação da 

família da promessa. Allmen (1972, p. 66) sugere que o servo agiu dessa maneira porque 

reconheceu nela a mulher adequada para Isaque, após o que lhe mostrou a importância de 

aceitar o convite. A decisão, contudo, era dela. A fidelidade a Abrão era do servo. 

Desse modo, nossa atenção direciona-se a Rebeca: iria ela também escolher 

alinhar sua vida à promessa de Deus? Nossa resposta vem com o resultado de uma prova (vs. 

54-58). Na manhã seguinte, depois que o acordo foi feito, o irmão e a mãe de Rebeca pediram 

um tempo adicional para que a moça permanecesse com a sua família. No entanto, como o 

servo de Abraão estava impaciente para retornar, assim que a pergunta foi diretamente feita a 

Rebeca (v. 58), sua aceitação foi imediata: “eu irei” (v. 58), resposta que mostra que 

renunciara a si própria para alinhar sua vida à família da promessa. 

O passo final nesse elaborado processo veio quando Isaque entrou em cena (v. 62-

67) e, ao ouvir do servo de seu pai o testemunho da maravilhosa lealdade de Deus (v. 66), 

aceita Rebeca como sua esposa, alinhando-se, assim, à promessa que incluía a si próprio. 

A história dos descendentes de Abraão é clara ao demonstrar que a bênção que 

Deus lhe prometeu (Gn 12.1-3) não se limitava a sua pequena família – era extensiva a seus 

descendentes e aos que, com fé, aceitassem seu poder. Do mesmo modo, pais que temiam a 

Deus abençoavam a sua família, mas aqueles que negligenciavam a comunhão com o Senhor 

e arremessavam-se sobre o interdito, avizinhando-se do pecado e com ele se comprometendo, 

acabavam por receber a devida pena, como sucedeu a Acã e a sua família (Js 7.1-26). É o 

triste mau exemplo de uma família cujo patriarca escondeu o troféu da batalha, mentiu e foi 

punido e todos morreram com ele. A desobediência derruba uma família. 

Para que pais e filhos soubessem o que fazer certo e não como Acã, Moisés 

registra o desejo de Deus na formação bíblica dos filhos de geração a geração. Em 
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Deuteronômio 6 temos o registro das orientações acerca da função da família na consecução 

de todo o propósito de Deus para o seu povo, algumas das quais destacamos a seguir:  

a) Deus deixou mandamentos, estatutos e preceitos que deveriam ser ensinados e 

postos em prática na terra prometida (v. 1);  

b) a finalidade destas orientações era desenvolver o temor devido ao Senhor (v. 

2);  

c) esta era uma orientação eterna, nunca perderia sua validade, posto que era para 

todos os que se alinhassem à Promessa (v. 2);  

d) como recompensa da obediência a estas ordenanças, os fiéis teriam seus dias 

prolongados na face da terra (v. 2);  

e) a expressão "para que te vá bem" é dirigida aos que atentarem e guardarem os 

mandamentos divinos. Contextualizando-a, compreendemos que não há como "se dar bem" 

senão em obediência à vontade de Deus (v. 3); 

f) é fundamental amar a Deus com sinceridade e guardar as suas palavras no 

coração (vv. 5, 6);  

g) o lar é a primeira "Escola de Deus" para os filhos: ensinar as palavras de Deus 

aos filhos, falar sentado em casa, andando pelo caminho, de manhã ou à noite, lembram a 

perpetuidade da prática do ensino no ambiente familiar (v. 7);  

h) as seguintes expressões: “atar por sinal nas mãos”, “ser por frontais entre os 

olhos”, “escrever nos umbrais das casas”, “escrever nas portas”, são representativas da 

importância de não perder de vista os valores e os princípios que Deus estava deixando para 

orientação da vida do seu povo (vv. 8, 9). Mesquita (1971, p. 44) comenta acerca de Dt 6.1-9 

o seguinte:  

(1) Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças, que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu 

lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar 

posse.  

(2) Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a 

todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que 

tenham vida longa. 

(3) Ouça e obedeça, oh Israel! Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra 

onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. 
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(4) Ouça, oh Israel: “O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor”. 

(5) “Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas 

forças”.  

(6) “Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração”.  

(7) Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em 

casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. 

(8) Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa.  

(9) Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Isso ressalta a 

importância dessas recomendações que alcançam a família de forma bem clara.  

A história bíblica de Moisés é, sem dúvida, uma grande epopeia. Como 

instrumento de Deus, Moisés libertou o povo de Deus do Egito, comando posteriormente 

assumido por Josué e a sua família. Durante aqueles 40 anos de peregrinação do povo pelo 

deserto, toda uma estrutura do modus vivendi familiar israelita foi se definindo. 

 Na Bíblia, uma tribo era formada por vários clãs, os quais, por sua vez, eram 

grupos de famílias unidos por laços consanguíneos (Josué 7.14-18). Nessa estrutura social, o 

indivíduo era sempre o membro de uma família. Segundo Maldonado (2003, p. 13-15):  

Todo povo de Israel como uma nação era efetivamente uma grande família 
de famílias. Esta família do Antigo Testamento era essencialmente 
patriarcal. As genealogias sempre foram apresentadas através de uma 
linhagem paterna. O pai possuía autoridade total sobre os filhos, inclusive 
os casados, se viviam com ele e sobre suas mulheres, podendo até decidir se 
deveriam viver ou morrer. A desobediência e a maldição eram castigadas 
pelos pais com a morte. [...] À medida que o sistema legal da família foi se 
desenvolvendo, esta ação foi transferida à liderança das cortes, mas mesmo 
assim a palavra do pai ainda pesava muito nessa decisão da corte. O 
Patriarca oferecia segurança até mesmo em casos extremos como se registra 
em Gênesis 14.14 que, quando os reis de Canaã aprisionaram Ló, Abraão 
reuniu trezentos e dezoito homens dos mais capazes nascidos todos em sua 
casa e foi resgatar Ló (Gn 14.14,15).  

Jamieson (1976, p. 30) comenta estes textos afirmando que Abraão tinha uma 

visão diferente da de Ló. Este era interesseiro e não estava disposto em servir a Deus como 

seu tio, que desejava ser um instrumento nas mãos de Deus. Dois traços marcaram sua vida: 

culto e obediência. O que faz dele um ser humano como nós é que teve falhas.  Ao chegar a 

algum lugar, a primeira atitude de Abraão era a de levantar um altar e invocar o nome do 

Senhor, numa expressão de que a presença de Deus em sua vida era sua maior necessidade. 

Além disso, a vida de Abraão era pautada pela obediência e dedicação de amor a Deus. 
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                  Essas diferentes abordagens dos mais variados personagens nos ajudam a entender 

não só o plano de Deus para família, mas também como Deus permitiu que eles vivessem, 

acertassem ou sofressem seus erros e buscassem Deus para a sua vitória pessoal e familiar 

 

2.2.2 A relação entre Deus e a família  

Naqueles tempos, religião e família eram tecidas na mesma fibra, cabendo ao pai a 

posição de sacerdote da família. A palavra ‘patriarca’, hoje substituída por pai, referia-se 

mesmo a quem já fosse avô, como Abraão. A comunidade de adoração básica naqueles dias 

era o espaço da família, do lar e da casa, e o pai cuidava das relações da sua casa, da sua 

família com Deus (Jó 1.5). Na narrativa bíblica, depois do Êxodo, essa função se fortifica e o 

pai passa a ocupar lugar predominante no ritual da páscoa (Êx 12. 13). O santuário da família 

era de suma importância e todos estavam obrigados a se reunir ali.  

A esse respeito, Swindoll (2002, p. 78) observa que, conforme descrita no texto 

bíblico, a tradição dos patriarcas tem a presença de Deus intimamente ligada à família. Ele 

intervém nos assuntos familiares, na busca por uma esposa ou na geração da prole, por 

exemplo. De fato, Deus não fica distante, mas tão próximo da família que pode ser 

identificado em expressões domésticas como “o Deus do meu pai Abraão, de Isaque, de 

Jacó...”, tradições de religiosidade familiar, muito típica da época dos patriarcas.  

É verdade que em épocas posteriores a relação entre Deus e o seu povo assume 

cada vez mais um lugar central na fé em Israel. Contudo, a religiosidade familiar não deixa de 

existir, tanto que a fé no Deus de Israel, a fé no Deus criador do Universo se exprime também 

na relação com o próximo e com a família. Por isso mesmo não nos surpreendemos que dois 

dos dez mandamentos dissessem respeito à vida familiar, um com referência à relação entre 

filhos e pais (“honra o teu pai e a tua mãe”, conforme Êx. 20.12); e outro em relação aos 

cônjuges (“não cometerá adultério”, em Êx. 20.14), aspectos da realidade familiar que nos 

servem também para entender melhor a relação entre Deus, o pai, o Patriarca e Israel, o povo 

adotado como filho por Deus.  

Tal relação encontramos diretamente nas palavras do profeta Oséias, por exemplo, 

que compara Israel a uma esposa infiel (Os 2.1-23), e Deus à mãe que ensina o seu filho a 

andar (Oséias 2.1-12). Brown  (1998, p. 54) destaca que, no texto bíblico, Deus ensina não 

somente  a formação da família,  mas também  quem orienta sobre o valor de bem  governar e 

como deveria ser a vida doméstica entre os israelitas, incluindo também questões como dotes, 
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festividades, noivado, casamento, educação dos filhos, e relacionamento conjugal de modo a, 

sobretudo, proteger a família (Lv 18.6-18; 20.14-21; 21.7-15). 

 No livro de Oséias no cap.2.2 lemos que, por causa o adultério da nação de Israel, 

por ter ela ido buscar outros deuses, Deus não poderia mais ser considerado seu marido. O 

profeta, então, tipifica o amor perdoador de Deus, quando sua esposa, a nação, tendo se 

prostituído e voltado a traí-lo, continua a receber dele o amor e o perdão, até que se recupere 

e, finalmente, se arrependa, desejando amá-lo também (Os 3.1-3; 2.7,14-16; 14.8). O 

conteúdo de Oséias que serviu de despertamento para Israel pensar na fidelidade deve servir 

para nós hoje como a vontade Deus quanto à fidelidade mútua no casamento e entre pais e 

filhos, porque o nosso pacto é com Deus. 

 

2.2.3 O valor do casamento e a aliança no Antigo Testamento 

Para melhor compreender os vínculos de casamento e da  família na história do 

AT, Mesquita (1969, p. 45) orienta considerar os padrões do mesmo  para os casamentos. 

Como lemos em Gn 13.3,5, nos tempos patriarcais vivia-se em acampamentos comuns, 

emigrando de um lugar a outro à busca de pastagem para o rebanho ou de subsistência para a 

numerosa família: “Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro 

estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e 

tendas”. Esta conjuntura social possibilitava o contato entre populações agricultoras e, vez por 

outra, observava-se intercâmbio comercial e união matrimonial. Mas, dadas as características 

da tradição hebreia, esses casamentos eram geralmente rejeitados (Gn 34).  

Allmen (1972, p. 37) assevera que o casamento para Deus sempre foi algo sério. 

Tanto Malaquias quanto Oséias tratam a relação espiritual entre Deus e seu povo como um 

casamento, em que a fidelidade deve ser observada. O casamento, portanto,  é uma aliança 

estipulada por Deus. Ml 2.14 se refere ao casamento como uma aliança: “E perguntais: Por 

quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a 

qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança”. E essa é a razão 

pela qual encontramos em Ml 2.16 a afirmação de que Deus odeia o divórcio. 

Brown  (1998, p. 123) arrazoa  que em Ml 2.14-16 nos é dado uma chave para 

esta questão: Deus odeia o divórcio porque este quebra o juramento da fidelidade expresso em 

“até que a morte nos separe”. Em Pv 7.6-21, Deus adverte contra a mulher adúltera, que 

elogia e encanta os homens com palavras, e mostra que o adultério quebra a amizade que vem 
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desde a mocidade, além de desprezar a aliança com o Senhor. Para Deus, a união de um 

israelita com os que não professavam a mesma fé, o casamento misto, não deveria acontecer 

por causa da quebra da santidade. O pacto de Deus atingia o seu povo que  reconhecia que o 

estrangeiro não tinha o compromisso de cumpri-lo.  

Por alusão a esse pacto, o Senhor estabeleceu condições definidas com respeito à 

pessoa com quem um hebreu devia casar – alguém que fizesse parte do povo de Deus, em que 

os valores morais e espirituais não se opusessem. Dessa forma, comenta Wilts (2002, p. 58) e 

contextualiza para o nosso tempo, o mesmo Deus que fez suas exigências no passado, nos 

tempos do Antigo Testamento, requer de nós, também hoje, que ofereçamos a ele o melhor da 

nossa família, do nosso casamento e de nossas relações.  

Voltando a algumas gerações anteriores, encontramos Josué, que já orientava os 

israelitas a não se misturarem com o povo daquela terra que então a ocupavam, pois isso 

poderia tornar-se um laço, uma armadilha contra si próprios. Esposas e maridos estrangeiros 

seriam como espinhos que os amarrariam até que eles fossem destruídos. No texto a seguir, 

Josué mostra claramente que o Senhor sempre foi o Deus do amor, porém também da 

disciplina:  

Porque se de algum modo vos desviardes, e vos apegardes ao resto destas 
nações que ainda ficam entre vós, e com elas contrairdes matrimônio, e 
entrardes a elas e elas a vós, sabei, com certeza, que o Senhor vosso Deus 
não continuará a expulsar estas nações de diante de vós; porém elas vos 
serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos 
olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu  (Js 
23.2-13). 

Josué contribui especificamente para o tema da justa retribuição de Deus à 

desobediência da nação, tema também desenvolvido nos livros de Juízes e Reis. Josué 

desenvolve a narrativa da conquista e da posse da terra associando-as à aliança com Deus, à 

obediência à Torá. 

Brown  (1998, p. 99) comenta que a palavra do original hebraico aqui empregada 

é usada para explicar as circunstâncias caóticas da época dos Juízes (2.1-3; 6.9). Esse mesmo 

termo funciona como estrutura subjacente da oração feita por Salomão na dedicação do 

templo (1 Rs 8.33-34) e fornece o contexto para as advertências dos profetas de que Israel 

seria exilado por quebrar os termos da aliança (Jz 6.8-10; 1Sm 3.9-21; 1Rs 13.1-3; 14.6-16). 

Lição idêntica se aprende quando Neemias retorna à terra de Judá. Depois de 

visitar a terra de seu cativeiro, ele descobriu que muitos filhos de Israel não podiam falar a 



 

 

41 

língua dos judeus devido aos casamentos mistos que tinham contraído. Tal situação levou 

Neemias a agir, e com a coragem de líder de Deus, mesmo não podendo afrontar seus 

dominadores, não se furta a defender os valores divinos. Relacionando a necessidade do muro 

ao cuidado e à guarda das famílias, Neemias foi recordista de tempo e recursos na consecução 

daquela grande obra de reconstrução não só do muro, mas principalmente dos valores e da fé 

do povo hebreu. 

É certo que os pessimistas apareceram para arrefecer o seu ânimo, mas ele, como 

mais tarde o profeta João Batista, encheu-se de coragem e enfrentou-os. Davidson (1963, p. 

102) destaca que Neemias não gastou tempo em discutir com seus opositores, mas, num ato 

de extrema coragem, obrigou-os a se separarem das mulheres estrangeiras (Ne  13.23-27), 

como lemos no verso 25: “Contendi com eles, e os amaldiçoei, espanquei alguns deles, e 

arrancando-lhes os cabelos, os fiz jurar por Deus e lhes disse: Não dareis vossas filhas a seus 

filhos, e não tomareis suas filhas para vossos filhos, nem para vós mesmos”. 

Grudem e Rainey (2005, p. 77) ressalta que, naqueles tempos, casar com a filha de 

um gentio significava profanar a santidade de Deus. E como o padrão de Deus é imutável, o 

casamento do  cristão deve ser limitado aos que, como ele, creem no mesmo Deus único e 

verdadeiro. E isso é dito pela boca do profeta Malaquias quando podemos observar melhor 

como Deus tratava desse assunto: “Judá se tem havido aleivosamente, e abominação se 

cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele 

ama, e se casou com a filha de deus estranho” (v.2.11).  

Com base nesses valores divinos, Brown  (1998, p. 83) ressalta que, quando os 

filhos de Deus confundem seu ensino com os erros da sociedade, incorrem no erro. E são 

punidos por Deus, como nos dias de Malaquias. Se tivermos o mesmo Deus e Pai, é a Ele, ao 

Deus de graça e amor, que devemos obedecer. Nosso procedimento acerca de casamento, 

divórcio e vida conjugal não pode se igualar ao dos filhos das trevas. 

Por ser descritivo, histórico e detalhista, o texto do AT é rico e permite que muitas 

pessoas identifiquem nele sua própria história familiar. A narrativa bíblica não nega o sucesso 

e o fracasso de pessoas como Abraão e Sansão, nem oculta o pecado de Davi e de como isso 

atingiu sua família, mas postula o tempo todo valores que poderiam sustentar a vida espiritual 

e pessoal do povo de Israel. A obediência a Deus é sempre apresentada como a base da 

bênção não só da nação como um todo, mas também de cada família em particular.  
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Do que se pôde observar até aqui, e ainda conforme Mesquita (1971, p. 54) 

assegura, existe em toda a Bíblia uma linha de pensamento estrutural voltada para a família, 

como parte da vida, dos Estados políticos, dos povos, dos lares, das igrejas e de tudo mais que 

representa uma sociedade até hoje. Pelo que se lê, fica bem claro que o propósito de Deus está 

centrado na família. E isso seria por todos os dias da vida de Israel. 

Muitos casamentos hoje sofrem porque perderam o vínculo com o conteúdo 

histórico, bíblico e verdadeiro, conforme demonstrado não só no Pentateuco, mas em todo o 

Antigo Testamento. Falta para o casamento de hoje o pacto, o compromisso, que dá lugar a 

um contrato capaz de ser dissolvido a qualquer hora. Se todos lerem Gênesis 11, saberão que, 

como nos dias de Noé, o inimigo da obra de Deus continua corrompendo a família e a 

sociedade, procurando cada vez mais o homem de Deus. O casamento no mundo atual e as 

crises que nossa geração vive estão especificamente centrados nos lares, e assim como o 

primeiro pecado foi cometido dentro da família e atentou contra ela (Gn 3.6), também em 

nossos dias, a maioria dos pecados se comete no seio familiar.  

As tensões, contendas, discussões, brigas, gritos, ofensas, ressentimentos, 

amarguras nos lares são constantes e levam a separações e divórcios. A família tem sido o 

alvo dos ataques de Satanás, que é interessado que é na destruição de todas as famílias da 

terra. E a causa desses problemas, como destaca Allmen (1972, p. 39), encontra-se no fato de 

que as famílias têm ignorado, abandonado e substituído os princípios bíblicos de Deus por 

conceitos humanos.   

  

2.3  A FAMÍLIA NO NOVO TESTAMENTO 

Dentre as questões que norteiam a constituição desse tópico, cabe enfatizar a 

importância que o sermão do monte assume na compreensão das diferenças entre Antigo e 

Novo Testamento, bem como a ênfase que ali se verifica acerca dos valores da família. Além 

disso, é necessário que se estude se, a partir dos ensinamentos de Jesus, a educação da criança 

continua sendo prerrogativa da família, como nos tempos do Antigo Testamento, e que se 

identifiquem as características que distinguem a família no novo ambiente eclesiástico do 

Novo Testamento, uma vez que chamamos aquele período de “o berço da Igreja”.  

Davidson (1963, p. 170) argumenta  que ao tempo do Novo Testamento e à época 

de Jesus respira-se um ar mais puro, mais suave, porque somos levados mais para o alto, para 

o cimo do monte sagrado. O seu comentário refere-se ao caos em que as famílias viviam 
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naqueles dias e que Jesus traz novo alento, dizendo-nos que  vivendo eticamente a palavra de 

Deus na família, nós viveríamos um novo tempo, bom de viver. O valor do homem está 

inteiramente nas virtudes morais, e para as próprias virtudes é proposto o ideal mais sublime 

(Mt 5.21-48). Temos no Novo Testamento a plenitude da revelação e a perfeição da moral.  

Tangível, sem dúvida, há no Antigo Testamento um progresso da doutrina 

revelada, uma purificação da espiritualidade religiosa, um melhoramento correspondente dos 

costumes. Esta linha de elevação progressiva, realizada por especial providência de Deus, 

sobretudo por meio dos profetas, alcança o seu termo, tocando o vértice, no Novo 

Testamento.  

Chaplin (1985, p. 154) enfatiza que tudo faz crer que  a esse tempo sazonou  o 

fruto que se vinha preparando na florescência esplêndida das antigas Escrituras, o que vem 

dar ao Novo Testamento, com relação ao Antigo, uma superioridade de valor, para a nossa 

formação espiritual, que está em razão inversa da respectiva extensão do texto escrito e dos 

tempos abrangidos. 

Em nossos hábitos ocidentais, dizemos que “quem casa quer casa”, uma vez que a 

palavra “casa” também se relaciona à família. Do grego oikos, esta e as demais palavras 

correlatas são traduzidas para o português por casa, moradia, habitar, habitação, viver em, e 

membro da família, conforme Taylor (1954, p. 78) arrazoa que a própria palavra oikos 

também pode ser aplicada aos que moram na casa, a família. Mas a palavra oikos pode ser 

traduzida também por templo, casa dos cultos.  Esta palavra  parecida com a correlata do 

hebraico traz em seu bojo o sentido de família e outros conceitos semelhantes, em conexão 

com o sentido da palavra “casa” propriamente dita. Em ambos os Testamentos o sentido 

primitivo se aplica à casa terrestre, ao templo, e não a pessoas que adoram ou a pessoas que 

moram na edificação. Mas, metaforicamente, o termo se tornou comum em ambos os casos, 

além de significar também a raça.  

No Novo Testamento, o termo “família de Deus” se liga à origem da igreja, “Do 

qual toda a família nos céus e na terra tomam o nome” (Ef 3.15). Além disso, o  livro de Atos 

narra cenas de cultos nas casas, entre famílias “E todos os dias, no templo e de casa em casa, 

não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo” (At 5.42). Isto se justifica pelo fato de, 

naquele momento, vários chefes de família terem aceitado a Cristo e levado todos de sua casa 
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a ouvirem a mensagem do evangelho em sua própria habitação – e não em um templo, e a 

receberem o batismo e a ceia do Senhor. 

A leitura do Novo Testamento nos leva a ver que  a igreja apostólica se expandiu 

rapidamente pregando o evangelho publicamente e de casa-em-casa. "Partiam o pão de casa-

em-casa..." (At 2.46); "de casa-em-casa não cessavam de ensinar..." (At 5.42); "publicamente 

e também de casa-em-casa." (At 20.20). Por dois anos Paulo pregava o evangelho dentro da 

sua própria casa (At 28.30-31); a igreja na casa de Lídia (At 16.40); a igreja na casa de 

Priscila e Áquila (Rm 16.3-5); a igreja na casa de Filemon (Filemon 2). 

Jesus dá um destaque especial quando anuncia aos seus discípulos: “na casa de 

meu Pai há muitas moradas”. Ele fala  de casa, referindo-se à família e de Deus como sendo 

seu Pai, como falara incluindo a todos em o “Pai nosso”. O exercício da fé em um lugar de 

venturas, proporcionado pelo ato salvífico operado por Cristo, acompanha o cristianismo 

desde sua gênese e tem seu clímax celebrado nas palavras de Jesus: “Na casa de meu Pai há 

muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu 

for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu 

estiver estejais vós também” (Jo 14.2). 

O casamento como instituição é claramente pressuposto no Novo Testamento. 

Não se baseia em regulamentos humanos, mas sim no mandamento de Deus, conforme 

demonstram as referências bíblicas que narram  a história da criação (Gn 1.27 e 2.24 e Mc 

10.6,7). No sermão do monte, Jesus fala do sétimo mandamento (Mt 5.27), e fala também do 

divórcio (Mt 19.8). 

2.3.1 A família  e o sermão do monte  

Por todo conteúdo ético e pelos  ensinos  através de palavras e frases tão bem 

condensados por Jesus para todo o nosso viver, o sermão do monte é também uma peça 

importante quanto ao estudo da família. Se quisermos famílias comprometidas com Deus  na 

igreja, servindo a Jesus e/ou se  buscarmos famílias perdidas  para trazer aos caminhos de 

Jesus, uma bela trilha será sempre o sermão do monte como paradigma para servos que 

servem ao Deus eterno. 

No sermão do monte, Jesus nos  mostra a importância de amar a todos, inclusive 

aos inimigos (Mt 5.43-48; Lc 6.32-36), de segui-lo (Mt 6.24), de como ser luz (Lc 11.33-36), 
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e diversos outros assuntos também pertinentes à família.  Discutindo  acerca de Mateus 5.43-

48, trecho em que Jesus nos manda amar os inimigos e orar por nossos próprios 

perseguidores, Chaplin (1985, p. 187) ressalta que originalmente a palavra traduzida por 

“amai” significava: “acolher, entreter, agradar e contentar”, e tratava do amor de Deus aos 

homens e dos homens para com Deus. O autor destaca também que o verdadeiro teste de 

caráter do homem se mostra por meio do amor, que se mostra na relação com o próximo e 

principalmente com Deus, o Pai. Fala ainda da expressão de amor por meio do sexo, 

sugerindo que entre homem e mulher haja uma relação pura, limpa. 

Vivendo hoje e pensando no sermão do monte  dizemos que os verdadeiros inimigos 

da família não são a televisão, com seus espetáculos e valores, nem o estilo de vida 

contemporâneo, que nos empurra para o individualismo e consumismo. Os verdadeiros 

inimigos da família estão na própria família.  É como se dormíssemos com o inimigo. As 

palavras de Jesus nos convidam a pensar,  enquanto família, o valor da reflexão no projeto de 

Deus para nós e nossos filhos. A vida conjugal e a família andam bastante inseguras. 

Certamente é  pela falta de ler e  de crer no que Jesus declarou nesse completo sermão.  

 

                     Tendemos à autovitimização, seja no plano pessoal, ou na família, declamo-nos 

sempre como  vítimas de algo, seja por falta de solidariedade e interesse em nossas vidas por 

parte dos outros, dizemos que a nossa família não vai bem por causa das pressões externas. 

No entanto, nossos piores inimigos somos nós mesmos, com nossos pensamentos, gestos e 

atitudes.  De igual modo, os piores inimigos da família são pensamentos e gestos cujos 

autores estão na própria família. Não que não devamos considerar os inimigos externos, que 

não são poucos, mas eles são externos e, como tais, são secundários. 

No sermão do monte, Jesus apresenta propostas acerca de princípios e valores que 

devem ser cultivados por toda a vida, recomendações que atingem também a família e que 

mostram a necessidade de buscarmos o equilíbrio nas atitudes do dia-a-dia, qualidade 

característica de uma vida cristã autêntica e verdadeira. Este sermão deveria ser um manual de 

bons valores para a família que serve a Jesus, mas parece que muitas famílias abandonaram o 

texto bíblico e preferem cercar-se dos valores da sociedade corrompida.  

Há um fascínio no estudo desse sermão de Jesus. Afinal, ali se apresentam 

elementos que podem melhorar a vida das pessoas, inclusive as relações familiares. Com esse 

sermão, Jesus questionou anos de tradição, leis e costumes que se tornaram usuais no meio do 
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povo, mas que nada tinham a ver com Deus e os seus reais propósitos. E por meio da oposição 

de sentido existente entre as expressões “vocês ouviram o que foi dito” e “eu, porém, lhes 

digo” (Mt 5.27), ressaltava seus próprios ensinos e reflexões acerca da vida, das relações 

pessoais, das relações com o Senhor.  

A seriedade do conteúdo das palavras de Jesus no sermão do monte é até hoje 

fonte de reflexão, perfeitamente aplicável à família. Tem-se nele uma reinterpretação 

contextualizada por Jesus do plano de Deus para o homem. Jesus traça, com extrema 

sabedoria, um elo entre a tradição e uma nova visão do que seja a vontade de Deus, que a 

partir de então deveria ser tratada como experiência de vida, como vivência cotidiana com 

Deus. A lei parece ter sido remendada de modo inconsistente. Jesus não efetuou apenas uma 

mudança, mas estabeleceu novos paradigmas que viriam modificar completamente a vida 

daqueles que se tornaram seus discípulos e de outros que vieram a ser. 

Contrariando a tradição da época, Jesus ensinou que odiar alguém é o mesmo que 

matar uma pessoa, porque a primeira ação acontece no coração e na mente. Jesus disse que 

desejar sexualmente alguém é também um comportamento pecaminoso semelhante ao 

adultério, mesmo que não se tenha tocado a pessoa, considerações que podem e devem ser 

aplicadas ao cotidiano da família hoje e a respeito do qual a Bíblia ressalta.  Muitos servos de 

Deus servindo nas igrejas estão se tornando vítimas desse pecado por falta da melhor 

aplicação do texto bíblico àss suas vidas na atualidade. 

Esses ensinamentos não ficaram no sermão do monte apenas para registro, ou 

porque Jesus dizia coisas maravilhosas. Os ensinos de toda a Bíblia e do sermão do monte ou 

tudo o que Jesus disse que serve para ser aplicado à família deve ser levado em conta. Jesus, 

quando vai ao casamento em Caná e faz ali o seu primeiro milagre, deixa claro  que Deus quer 

o melhor da comunhão no  casamento. Até o próprio milagre já enriquece o casamento. Além 

disso, todas as recomendações que são éticas dão força ao viver a vida e a vida em família. 

 Nascimento (1993, p. 43) argumenta, quando trata da vida que Deus quer para os 

seus filhos, que o Senhor  quer ser o centro da família, partindo da relação entre marido e 

mulher e alcançando também a relação entre pais e filhos, propósito bastante claro, 

especialmente na chamada de Abraão. Não podemos pleitear as bênçãos de Jeová se estamos 

vivendo na contramão do que Ele defende. Embora tenha sido proferido há mais de dois mil 
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anos, esse sermão continua sendo tão atual e transformador quanto naquela época, porque 

foram palavras ditas a quem conhecia Deus e que desejava viver segundo a sua vontade.  

Erikson (1991, p. 62) argumenta que há várias teorias que tentam explicar o 

sermão do monte. Uma delas nos destaca que o sermão do monte é um evangelho exclusivo 

do reino de Jesus Cristo. Esse autor faz um comparativo entre a degradação moral do gênero 

humano e os princípios anunciados no sermão e diz:  

Entendemos a ética conforme exposta no sermão do monte como uma 
análise crítica a luz de todos os princípios e valores que se encontram na 
Palavra de Deus. E Jesus foi enfático ao dizer: assim resplandeça a vossa luz 
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao 
vosso Pai que está nos céus (Mt 5.16).   

Chaplin (1985, p. 167) revela que esse texto torna claro que o crente deve ser 

como “luz” e que esse brilho deve ser constante, como o de uma candeia, sendo indispensável 

claridade nas trevas.  Luz que provém das boas obras dos crentes, e que, assim, promove a 

glória de Deus. O sermão do monte não é legalista apontando a possibilidade do erro do 

outro. Ao contrário, é doador e propõe padrões piedosos pelos quais podemos julgar nossas 

próprias ações. Ele indica a qualidade do coração e o sentido que a ação pessoal deve tomar. 

Por isso, quem se submete a Deus para viver a vida em Cristo, manifestará as virtudes das 

bem-aventuranças, num grau ou noutro, crescendo sempre ao encontro do alvo por Ele 

proposto na formação do caráter do cristão 

Se o sermão do monte apresenta um conjunto de normas e princípios de cunho 

ético e moral, parece ser um estatuto do reino de Cristo. Nessa compreensão, bastaria praticar 

o que Jesus ensinou e o homem teria direito ao reino dos céus. A propósito dessa 

interpretação, o teólogo contemporâneo Stott (1981, p. 10) ressalta: 

O sermão do monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento  
de uma contracultura cristã. Ele é um sistema de valores cristãos e de 
padrões éticos. Ali Jesus com naturalidade encara assuntos como ambição 
pelo dinheiro, pela vida, a verdadeira religião para com o Pai, qual o estilo 
de vida do cristão e como ele deve se relacionar no cotidiano. Sendo isso 
muito diferente do mundo não cristão. E esta contracultura cristã é a vida do 
reino de Deus, uma vida humana realmente plena, mas vivida sob o governo 
divino.  

Ainda Stott (1981, p. 56), ao escrever sobre o sermão do monte, diz que seu 

conteúdo exerceu nele um deslumbramento que o levou a se render ao fascínio daquele que o 

pregou: Jesus Cristo. Acerca de Mt 5.3-12, Stott (1981, p. 20) afirma que “as bem-
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aventuranças enfatizam oito sinais principais da conduta e do caráter cristão, especialmente 

em relação a Deus e aos homens, e as bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que 

externam estes sinais”. O discípulo de Jesus dentro das suas famílias teria material básico para 

essa escola de princípios, que é a família, a luz do que Jesus nos deixou ensinado no sermão 

do monte. Seria a base da formação do caráter dos familiares.  

E acrescenta:  

As bem-aventuranças apresentam as bênçãos que Deus concede não como 
uma recompensa aos méritos, mas como um dom da graça [...] estas bênçãos 
não têm um sentido escatológico ou futurístico; elas são nossas a partir do 
momento em que temos Cristo como o  nosso salvador e senhor (Stott, 1981, 
p. 21). 

No sermão do monte, o Senhor Jesus oferece as bases do testemunho cristão no 

mundo (Mt 5.14-16). A finalidade do testemunho é a glória de Deus: “para que glorifiquem o 

vosso Pai, que está nos céus”. O conteúdo do testemunho são as boas obras: “para que vejam 

as vossas boas obras”. Mas o pré-requisito para o testemunho é a luz: “assim resplandeça a 

vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai, 

que está nos céus”. Nesses dias em que tantas filosofias, ideologias e sistemas de pensamento 

e comportamento disputam nossa atenção, é próprio e importante voltarmos nossos olhos para 

Jesus. Foi Ele quem disse: “Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e 

humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas” (Mt 11.29). É certo que o 

conceito cristão de boas obras é muito abrangente. Paulo escreve a Tito afirmando que o 

Senhor Jesus “se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniqüidade, e purificar para si 

um povo todo seu, zeloso de boas obras” (Tt 2.14).  

Sendo assim, “boas obras” não são apenas uma alusão à solidariedade e à 

caridade. Elas dizem respeito à totalidade da vida do cristão. Referem-se a tudo que um 

cristão faz: “quer comais quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória 

de Deus” (1Co 10.31). E isto é aplicável à família. A refeição como a coloquialidade do 

sustento divino todos os dias é o momento sagrado não só da refeição  em si, mas também da 

gratidão pelo pão ao Deus eterno. E pelo pão da vida que é Jesus. 

Ao concluir as bem-aventuranças com a advertência sobre possíveis perseguições 

pela fé, Cristo então diz: “Vós sois o sal da terra... vós sois a luz do mundo,” e assim mostra 

como são queridos para Ele e o quanto são preciosos ao mundo os verdadeiros cristãos. No 
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mundo antigo, o sal era muito caro e, muitas vezes, era usado no lugar do dinheiro. Na falta 

de refrigeração, o sal era usado na conservação dos alimentos. Com isso, vale dizer que os 

cristãos, como o sal, protegem a sociedade da degeneração moral. Eles são a fonte de sua 

recuperação.  

Entendemos que este conteúdo visa grandemente à família, para que ela seja forte 

perante as hostilidades do mundo sem Deus. Sendo uma família edificada sobre a rocha 

Mt 7.24,25. Vejamos a nossa vida espiritual à luz desta mensagem evangélica.  Quando 

ouvimos Jesus proclamar as bem-aventuranças, reconhecemo-nos em algumas delas? Puros de 

coração? Misericordiosos? Mansos e humildes de coração? Pacientes na tribulação? 

Construtores da paz? Então, alegrai-vos e exultai, diz o Senhor! Porque é este o caminho da 

bem-aventurança eterna! Feliz é a pessoa e a família que sentem prazer em viver esta palavra. 

 

2.3.2 A família e o reino de Deus 

Um dos conteúdos ricos da Bíblia e do NT  acerca da família está precisamente 

nos Evangelhos, no sermão do monte de Jesus, e nele, tudo o que precisamos saber sobre o 

reino de Deus. São fundamentos e não palavras ditas à família. A partir das bem-

aventuranças, que são o modo de se viver mais feliz, que é afinado com Deus e seus alvos, o 

sermão vai nos mostrar os fundamentos para o bom propósito que Deus quer para a família, 

os caminhos do reino. São eles: o de sermos exemplos expostos ao mundo como o sal e a luz.  

Todos os tópicos do sermão, acerca do reino e que são éticos, passam por 

adultério, divórcio, e aí um assunto é diretamente  com a família, bem como os juramentos, a 

vingança, o amor aos inimigos, ajudar aos necessitados, o valor da oração, quais são os 

tesouros do céu e as reais preocupações da vida, sobre o  não julgar o próximo,  acerca do  

poder da palavra verdadeira, que a árvore deve dar bons frutos. Em tudo isso Jesus nos 

ofereceu o conteúdo de  doutrina pessoal de vida com ele no seu reino, e ao mesmo tempo nos 

ofereceu  toda a ferramenta de trabalho  do caráter e da qualidade dos membros da família. É 

disso que se ocupa esse tópico. 

Quando pensamos em família como reino de Deus, lembramo-nos do momento 

dos evangelhos em que, ao saber  que sua mãe e seus irmãos estavam ali e queriam falar-lhe, 

Jesus elaborou a célebre pergunta retórica: “Quem é a minha mãe e quem são os meus 
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irmãos?”, para logo em seguida responder: “Quem faz a vontade de meu Pai, que está no Céu, 

é meu irmão, minha irmã e minha mãe” (Mc 3.13-15 e paralelos).  

O comentário de Davidson (1963, p. 124) acerca dessa passagem narrada por 

Marcos assume  essa pertinência no bojo da discussão deste trabalho porque a vinda do reino 

de Deus equivale a um tempo de revolução, em que a fé não seria mais vivenciada de forma 

estática em festas anuais, mas sim na vivência do dia-a-dia, e isso poderia implicar em riscos 

na defesa das verdades do reino de Deus. Por mais que houvesse uma doutrina, um conteúdo, 

a prática do viver na sociedade e na família mostraria as dificuldades e os ricos de assumir 

essa fé em Jesus, e para isso eles também deviam estar firmes e preparados. Seria uma espécie 

de prova contínua no viver.  

Esse novo padrão de vida se faz sentir em todo o NT por meio de expressões que 

se tornam usuais, como “novo nascimento”, “nova criatura”, “vida nova”, “vida 

transformada”, seja de modo pessoal, seja de modo familiar, conforme lemos em At 16.31: 

“Serás salvo tu e tua casa”, aqui no sentido de família. Essa compreensão se confirma também 

em Swindoll (2002, p. 29), que apresenta depoimento acerca de famílias às quais ministrou o 

conselho cristão por mais 25 anos. A proposta bíblica para essas famílias era que adotassem 

os ensinos de Jesus no sermão do monte para que experimentassem verdadeiramente 

mudanças significativas em suas vidas. E foi comprovada a eficaz  transformação naquelas 

vidas  

O Novo Testamento sugere claramente que a chegada do Reino de Deus entre nós 

alcança a família, compreensão que pesquisamos no NT a partir do sentido de expressões 

como “Reino de Deus”, “Família de Deus”, “Igreja de Deus”. A Bíblia aponta a Família de 

Deus como constituída de todos os Seus filhos no céu e na terra. É assim que encontramos em 

Ef 3.15, quando Paulo se refere a "toda a família nos céus e na terra”. E Chaplin (1985, p. 

156) acrescenta que a paternidade de Deus não é uma simples metáfora proveniente das 

relações humanas, ao destacar que, na verdade, o arquétipo de toda paternidade se encontra 

em Deus. 

Isso se confirma ainda quando lemos, em Gl 3.26, Paulo dizendo: “porque todos 

sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus”, vemos que essa família inclui todos os crentes. 

Tozer (1985, p. 89) fala do nascimento e da cidadania celestial de uma maneira esclarecedora. 

Ele explica que, no que diz respeito à difícil classificação dos seres humanos, se quisermos de 
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fato pensar como Deus, só existem dois tipos de pessoas: os nascidos uma vez e os nascidos 

duas vezes, referência à resposta de Jesus a Nicodemos: “em verdade, em verdade te digo que 

quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus” (Jo 3.3).  

E Jesus continua explicando: “O que é nascido da carne, é carne, mas o que é 

nascido do Espírito é espírito” (Jo 3.6). Aquele que nasceu uma vez conhece um reino 

material onde tudo pode ser visto, experimentado pelos cinco sentidos e racionalizado. 

Davidson (1963, p. 151) explica que Jo 5.36, ressalta que a vida espiritual não se transmite 

por processo natural, nem se identifica com qualquer atitude da carne. A experiência de ser 

nascido de novo há de ser fundamental para um viver em família na presença de Deus, de um 

mútuo amor entre marido e mulher e entre pais e filhos, vivendo como nascidos de Deus.  

Os nascidos da carne são simplesmente carnais. Muitas famílias hoje sofrem em 

virtude de praticarem a carnalidade e algumas delas nem têm consciência disso. Elas seguem 

seus próprios impulsos, fazem a sua vontade e negam a eficácia da Palavra de Deus com o   

seu comportamento. O resultado disso é desastroso: separação, dor, divórcio e, às vezes, 

morte física. Se as famílias adorassem a Deus, cressem na sua palavra e praticassem no viver 

diário o que Jesus nos ensina, certamente esses males terríveis estariam fora da rota dessas  

famílias. Hoje a família se sente refém da violência externa e interna. Por causa da  falta de 

vidas  obedientes  a Deus na família. Falta conhecer e aplicar os ensinos do Novo Testamento 

Há uma nítida ligação entre a família e o projeto de Reino de Deus, implantado 

por Jesus Cristo. Logo de início percebemos que esse projeto não se dá isoladamente, sem a 

família. Pode-se observar no AT  que Deus separou as famílias de Adão, de Noé, de Abraão 

para abençoar a Terra, e o próprio fato de Jesus ser da linhagem da casa de Davi (Mt 1.1) 

reforça a ideia de que uma família forte, abençoada e comprometida com Deus é ideal divino 

para toda a humanidade.  

Soares (2007, p. 33) discute que há dois pontos básicos sobre a relação do Reino 

de Deus com a família no NT, os quais devem ser destacados:  

a) A família é tomada como exemplo para simbolizar o Reino de Deus – quando 

trata da salvação pela graça, mediante o sacrifício expiatório de Cristo na cruz,  por isso Paulo 

fala da união que os salvos passam a ter com Deus. Passamos, então, a ter uma identificação 

com Deus que não tínhamos, pois o acesso a Deus está não só permitido, mas liberado para os 
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que se reencontram em Cristo. Para Paulo, então, já não somos mais estrangeiros ou 

forasteiros, mas sim  "membros da Família de Deus" (Ef 2.19). 

b) Existe uma relação íntima da ideia entre família e Deus – na oração em que 

Paulo intercede pelos cristãos de Éfeso, ele diz que dobra os seus joelhos diante do Pai, “do 

qual toda família nos céus e na terra toma o nome” (Ef 3.15). A ideia de família toma então 

um sentido de pertencimento, de laços fraternos, de comunhão, de realização, de felicidade, 

de proteção e de tantos outros significados valiosos por ela incorporados. Eles têm tudo a ver 

com o que o próprio Deus representa para o ser humano que nele confia – Deus é Pai. E nós 

somos a sua família.  

Ao falar do referencial que as famílias cristãs precisam ter em mente a fim de não 

fracassarem, Kemp (1985, p. 19) afirma que é bom sublinhar que, na perspectiva cristã, o 

núcleo familiar não pode fazer esquecer outra realidade mais importante: a de que o projeto de 

Deus inclui a ideia de fazer de toda a humanidade uma família. Assim, a expressão “povo de 

Deus” deve ser entendida como “casa de Deus”, pois sendo Deus o “Pai”, todos os cristãos 

são “filhos de Deus” E o autor diz mais: “que a paternidade de Deus e a conseqüente condição 

que os cristãos têm de filhos não é uma condição natural”. Não é pelo nascimento que se é 

filho de Deus – não nascem da carne nem da vontade do homem, mas pela Palavra de Deus 

semeada no coração, e pelo Espírito Santo, que produz o milagre da regeneração ou do novo 

nascimento na fé. Jesus é filho de Deus, naturalmente, desde sempre. Nós somos filhos pela 

graça. 

Swindoll  (2002, p.  68) argumenta que a expressão “Casa de Deus” é uma das 

expressões mais recorrentes nos salmos do AT. Alguns exemplos: “Javé, quem pode 

hospedar-se em tua casa? Quem pode habitar em teu monte sagrado?” (Sl 15); “Uma só coisa 

peço a Javé e a procuro, é habitar na casa de Javé todos os dias da minha vida” (Sl 27); “Feliz 

quem escolhes e aproximas para habitar em teus átrios. Nós nos saciamos com os bens da tua 

casa, com as coisas sagradas do teu Templo” (Sl 65). “Vale mais um dia em teus átrios que 

milhares a meu modo, ficar no umbral da casa do meu Deus que habitar nas tendas do ímpio” 

(Sl 84). “Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Javé. Nossos passos já se detêm 

às tuas portas, Jerusalém” (Sl 122). 

É por isso que o NT  chama Jesus de o Unigênito do Pai (Jo 1.14; 3.16; Hb 11.17). 

E aos que creem em Jesus Cristo, filhos de Deus: “A todos quantos o receberam, deu-lhes o 
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poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome” (Jo 1.12). Chaplin (1985, 

p. 198) explica este versículo destacando que através do renascimento espiritual nos tornamos 

filhos de Deus, nova condição que resulta da regeneração, não por um processo natural, 

porque não envolve nem a vontade da carne nem do sangue, mas a espiritual, porque procede 

do amor do Pai. 

Confirmando isso, na carta aos Filipenses, Paulo transcreve um famoso hino que 

anuncia como alvo final de Deus, o Pai, dar ao Filho Unigênito “o nome que está acima de 

todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo 

da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai” (Fp 

2.9-11). A respeito desse trecho, Chaplin (1985, p. 97) afirma que o Senhor Jesus é o centro 

das Escrituras. Ele era esperado pelo povo de Israel, porque Deus havia prometido a sua vinda 

para redimir a humanidade (Lc 24.44-47). Ele é a alegria dos homens, o desejado de todas as 

nações, a nossa glória e a nossa esperança (Ag 2.7).  

Na interpretação de Stott (1981, p. 39), “construir o Reino” e “juntar a família 

humana em torno de Jesus Cristo” são duas expressões de uma mesma realidade. O núcleo 

familiar deve estar também envolvido nessa tarefa de cooperar com Deus na criação da 

família de Deus. Poderíamos dizer que o avanço do reino de Deus se faz em círculos 

concêntricos, como acontece quando atiramos uma pedra em um lago. Deus em Cristo salva o 

indivíduo e faz dele cidadão do seu reino; o indivíduo transmite a sua fé ao seu núcleo 

familiar e esse núcleo familiar se junta à comunidade cristã local para que esta avance, até que 

toda a humanidade esteja envolvida pela mensagem do reino.  

 Os evangelhos evidenciam a relação indissolúvel entre Jesus e o Reino. Ele não 

somente anuncia o Reino, mas aponta a pessoa de Jesus e a sua obra como elementos 

essenciais. Em Jesus, o reino de Deus se tornou uma realidade muito mais plena no mundo do 

que já havia sido até então. Jesus exemplificou de maneira suprema a submissão à vontade de 

Deus, característica mais importante do Reino, conforme ressalta  Swindoll (2002, p. 47). 

Assim sendo, em sua pregação os apóstolos associavam o Reino de Deus à 

mensagem acerca de Jesus (At 8.12; 28.23,31; Cl 1.13), compromisso semelhante ao que 

temos como famílias hoje, vivendo a palavra de Deus todos os dias. Deste modo, o reino está 

presente em parte, mas a sua manifestação final permanece uma esperança para o futuro. O 

cristão sabe que o reino veio num novo sentido em Cristo, que ele pode vir na sua própria 
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vida, mas que ainda não veio plenamente. Desse modo, ele vive no mundo presente como um 

cidadão obediente desse reino, ao mesmo tempo em que ora com esperança confiante: “Venha 

o teu reino”. 

Guimarães (1997, p. 27) confirma, ainda, que, por causa da importância da igreja 

no propósito de Deus, ela é chamada para expressar a realidade do Reino e para ser o 

principal agente do reino de Deus no mundo. Mas para que isso aconteça, a igreja, que em si 

soma todos os seus membros, e não apenas a casa, precisa manifestar os sinais do reino, ser 

instrumento do reino na vida das pessoas, da sociedade, do mundo. Isso dá mais segurança 

vivendo a sua fé em momentos tão difíceis, mas ligadas ao reino e ao Senhor Jesus os 

familiares vivem em maior plenitude a sua fé. 

Sempre que a família, e/ou a igreja, busca “em primeiro lugar a glória de Deus”, 

procurando fazer a vontade dEle, vivendo uma vida de humildade, amor, abnegação, 

altruísmo e  solidariedade, ela se torna agente e instrumento do reino. Se no convívio familiar, 

que se reflete na igreja, vivêssemos esse clima bíblico de convivência, em que o amor se 

desdobra em afeto e atenção, teríamos  mais paz em casa e  também na igreja. 

Jesus disse que “o reino de Deus é como o fermento que uma mulher tomou e 

misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada” (Mt 

13.33). Cairns (1988, p. 67) nos esclarece como essa figura usada por Jesus demonstra o que 

concretamente acontece no reino de Deus – cresce como o fermento que se confunde com a 

massa. Quem olha, só percebe a massa crescendo. Não vê nem compreende que quem faz a 

massa crescer é o fermento. Mas a força está no fermento e não na massa, que é movimentada 

e cresce. A massa é elogiada, enquanto o fermento é esquecido. A própria figura já é de  

natureza doméstica, fala de  uma mulher que prepara a massa para fazer o pão em sua casa. A 

lição bíblica é que o fermento tem poder para  alterar a  massa, como a mensagem do reino, as 

boas novas de Jesus traziam esse poder para transformar vidas  de dentro dos lares e para o 

mundo. De dentro de nós para fora de nós. 

Segundo Taylor (1954, p. 82), esse entendimento é enfatizado tanto por Jesus 

quanto por Paulo e apresenta o mesmo ponto de vista do reino de Deus acerca da família. O 

termo “reino”, diz o autor, não é muito frequente nas Epístolas; seu uso, porém, sugere que é 

familiar aos leitores, e, quando isso  ocorre, assume o mesmo sentido utilizado por Jesus em 

seus ensinos. Jesus ensina e Paulo advoga que, para ser admitido no reino, imposições éticas 
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atingem a pessoa: “acaso não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?” (1Co 

6.9). Por isso Taylor (1954, p. 191-192) destaca: “O primeiro sentimento operado em nosso 

ser regenerado é o amor a Jesus Cristo e a Deus que no-lo deu, e então ao seu povo e ao 

mundo perdido que Cristo ama. Este amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo 

que nos é dado” (Rm 5.5). Harris (1998, p. 190) fala a respeito de Rm 5.5 dizendo que esta 

elevada esperança não acarreta vergonha nem se mostra ilusória porque as almas dos que 

creem estão inundadas do amor de Deus, que é de fato a presença do “Parácletos”. Ou seja, a 

pessoa justificada se torna cônscia do amor de Deus para com ela por meio do Espírito Santo 

que habita no seu íntimo. 

 O ensino do NT deixa claro que a família, acima de tudo, deve oferecer meios 

para se viver uma vida bem sucedida, em que os filhos possam obedecer aos pais em amor, e 

onde devem aprender a respeitá-los. Os pais devem ministrar a disciplina cristã para que os 

filhos não desanimem com relação ao futuro (Ef 6.1-4). O reino de Deus não se limita a um 

espaço geográfico. Ele se manifesta em todo lugar onde se encontram pessoas que estejam 

livremente dispostas a renunciar o deus do poder carnal, do desejo de juntar bens para si 

mesmos e do prazer hedonista, e que se disponha a dizer sim à proposta do reino de Deus, 

cuja manifestação alcança o mundo inteiro. 

 Deste modo, o Evangelho celebra relacionamentos significativos – se Deus é Pai 

e nós somos filhos, em Cristo somos irmãos e irmãs. Somos, então, uma família. E é isso que 

deve acontecer nos lares cristãos de hoje a fim de reforçar ainda mais o nosso testemunho. No 

projeto de Deus, a família com seus membros do corpo de Cristo seria a base da igreja  e 

deveria  se caracterizar por relacionamentos de excelente qualidade, sendo o amor o vínculo 

desses relacionamentos, como afirma Cairns (1988, p. 77): 

Construir relacionamentos com as pessoas era uma iniciativa intencional e 
decidida para Jesus Cristo. Ele estava sempre indo ao encontro das pessoas, 
buscando alcançar o âmago de seus corações, para ministrar às suas mais 
escondidas e básicas carências. Inclusive a família. 

O Senhor Jesus Cristo deu o melhor exemplo neste sentido. Ele sempre saiu ao 

encontro das pessoas, foi às casas, falou com elas e conviveu com famílias, como a dos 

irmãos Marta, Maria e Lázaro. Muitas pessoas vinham a ele. E faziam isso porque elas sabiam 

que Ele era alguém acessível, de quem eles podiam se aproximar, e em quem podiam até 

tocar.  
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2.3.3 A família e a igreja  

Allmen (1972, p. 73) diz que a palavra igreja vem do grego ekklesia, que tem 

origem em kaleo (“chamo ou convoco”). Na literatura secular, ekklesia referia-se a uma 

assembleia de pessoas – podia-se usar a palavra ekklesia para denotar um levante, um 

comício, uma orgia ou uma reunião para qualquer outra finalidade; mas no NT, a palavra tem 

sentido mais especializado, ekklesia faz referência à reunião de crentes cristãos para adorar a 

Cristo. Além disso, sabemos que a palavra grega (ekklesia) ocorre 115 vezes no Novo 

Testamento, cujo significado básico é “assembleia”, “congregação”, ou “ajuntamento ou 

reunião de pessoas”. É derivada da preposição ek, “que indica origem (o ponto de onde uma 

ação ou movimento procede)”, e kaleo, que quer dizer “chamado, convocado”. Significa, 

portanto, “chamados para fora”, ou “separados”; indica um grupo de pessoas que está reunida 

porque foi convocada, porque alguém os chamou para aquela reunião. Palavras sinônimas 

seriam “assembleia” ou “congregação”. 

O Dia de Pentecostes é considerado um “novo raiar” na história da igreja,  que 

mudou a partir de Jerusalém para o mundo. Naquele dia, quando Pedro, discursando, falou: 

“Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos 

vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo” (At 2.38), cerca de três mil pessoas 

creram na palavra de Deus e em Cristo como seu Salvador (At 2.41). Naquele dia também 

muitas famílias foram abençoadas através dessas decisões porque esta bênção sempre alcança  

as famílias. 

O autor ainda afirma que algumas qualidades comuns emergem das muitas 

imagens da igreja que encontramos no Novo Testamento, todas elas mostrando que a igreja 

existe porque Deus a trouxe à existência, mas que foi Cristo quem comissionou seus 

seguidores a levar avante a sua obra – razão da existência da igreja. Temos aí duas bênçãos de 

Deus para nós, os crentes de ontem e de hoje: a família e a igreja de Jesus, como  família de 

Deus.  

Com todo o desencadear poderoso da palavra do evangelho, além da ação do 

Espírito Santo e da dedicação dos apóstolos e de muitos discípulos, o cristianismo se expande 

como igreja através de famílias salvas, libertadas do medo, por meio de famílias e de casais 

que se dedicaram a servir dando testemunho do que Deus fizera em suas vidas, como é o 

exemplo de Priscila e Áquila entre outros. 
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No Novo Testamento encontramos várias referências nominais a famílias, também 

designadas por “casas” (oikia), como no episódio do carcereiro de Filipos, que foi batizado 

com toda a sua família (At 16.32), da qual inclusive faziam parte os escravos e os servos 

assalariados (Cairns, 1988, p. 73). O NT menciona a importância das casas, ou famílias, na 

expansão do cristianismo e na fundação de igrejas, sendo mencionados vários nomes de 

casais. É de suma importância grifar que a expansão do cristianismo naqueles dias se dá nos 

lares mais do que nos templos, porque a família no seu contexto diário foi grandemente  

afetada pelo ensino, pela liturgia, pelas orações e pelos exemplos. Os  auditórios eram as 

casas. 

No livro de Atos, capítulo 10, Lucas menciona o exemplo da família de Cornélio, 

em Cesaréia, cidade localizada à margem do mediterrâneo. O encontro de Cornélio e Pedro é 

registrado como uma rica experiência que propiciou mudanças para ambos: Pedro aprendeu a 

não fazer mais separação de raças, e Cornélio, aprendeu que ele e toda a sua “casa” 

precisavam da bênção do Evangelho. Cornélio e sua esposa viviam um mundo significativo 

dentro da sua casa, dando exemplo da fé aos seus e aos demais, testemunho que levou Deus a, 

do céu, convocar Pedro para ir à casa do casal e conduzi-lo e a sua vizinhança para 

conhecerem a bênção do Evangelho. Mais uma vez uma família falava com Deus e precisava 

reforçar seus valores da fé em Deus. Chaplin (1985, p. 171) diz que a expressão mais forte 

desse encontro foi o que Pedro falou logo no começo da visita: “Deus não faz acepção de 

pessoas”, ou seja, a eleição divina não é construída com parcialidade. Esta expressão dita 

dentro da casa de Cornélio se torna um modelo de vivencia cristã. Uma primeira lição que 

eles aprenderam do evangelho, “não fazer acepção de pessoas”. E no compartilhar de bênçãos 

daqueles dias, outras famílias também aprenderam isso para o seu viver em particular. 

Do mesmo modo, em Atos 16 também é feita menção à “casa” de Lídia, uma 

vendedora de púrpura, e ao casal Áquila e Priscila, que, em sua própria casa, prestou relevante 

trabalho em prol do Evangelho. Eles sabiam o que era pertencimento e o que era ser uma 

“casa” ministradora de bênçãos aos seus e aos demais. E além desses registros, temos 

referência à família de Filemon, amigo e irmão em Cristo, a quem Paulo escreve uma carta 

com pedidos muito pessoais (Fm 16), e à família de Timóteo (2Tm 1.3; 3.14-15), da qual 

Paulo ressalta os resultados positivos que podem acontecer no lar quando a palavra de Deus é 

vivida e ensinada. Ele destaca que a fé “sem fingimento” professada por Timóteo é fruto do 

lar em que este foi criado, testemunhando sobre a fé que primeiro habitou em sua avó Lóide e 
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em sua mãe Eunice. Paulo destaca, assim, que a fé e o amor a Deus que atravessam gerações, 

geram testemunho. Este exemplo até hoje serve de base para muitos sermões levando as 

igrejas atuais a pensar no valor do testemunho cristão através das gerações. A igreja se nutre 

desses exemplos bíblicos oferecido com conteúdo pedagógico para o crescimento do povo de 

Deus.  

A carta a Timóteo foi escrita por Paulo após vários anos de experiência no serviço 

a Cristo, ao Evangelho. Harris (1998, p. 189) analisa que, nessa carta, Paulo convida Timóteo 

a olhar para trás e a avaliar a vida. Em 2 Tm 1.3-7, o autor escreve: 

Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram 
os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você em minhas 
orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a 
minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro 
habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que 
também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha 
viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das 
minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de 
amor e de equilíbrio. 

Segundo a compreensão de Douglas (1970, p. 80), para Paulo, a família abrange 

muito mais que o relacionamento entre marido e mulher, pois o apóstolo considera a casa 

como o centro da vida cristã. Percebe-se isso nas saudações paulinas à igreja em Roma (Rm 

16.5, 4-15), em que são mencionadas três comunidades familiares. Existem outras saudações 

que parecem ser dirigidas a membros de grupos que se reuniam em outras casas (Rm 16.10-

11). Deste modo a igreja passo a passo ia crescendo na compreensão da palavra 

experimentada dentro dos templos, que afinal eram casas dos irmãos, e dentro das casas dos 

crentes, das famílias que viviam a nova palavra das boas novas dos Evangelhos. 

Paulo  registra também a amizade que desfrutou com o casal Áquila e Priscila, 

companheiros seus de missão, que se dedicavam ao ministério e que, juntos, reuniam uma 

igreja em seu lar (Rm 16.4-5). Assim também na saudação aos crentes de Roma, refere-se 

como “notáveis apóstolos” ao casal Andrônico e Júnias, seus companheiros de prisão (Rm 

16.7) e a quem trata como parentes, aos da “casa” de Aristóbulo (Rm 16.10), a Hermes, a 

Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que se reúnem com eles (Rm 16.14), bem como ao amigo 

Filólogo e Júlia e a Nereu e sua irmã (Rm 16.15), referências todas claramente enumeradas 

pelas associações familiares de crentes que se reuniam como igreja. 
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Paulo dá tanta ênfase para o culto no lar que vemos em Corinto a participação da 

Ceia do Senhor nos lares (1Co 11.18-22), nos quais todos se reuniam “como igreja”. Ele 

também informa que, em certas situações, tanto o batismo quanto a Ceia do Senhor tinham 

lugar dentro de uma casa. São ainda mencionadas instruções a esposas e a crianças (Ef 6.4), e 

o destaque de que era dentre as fileiras de chefes de famílias experimentados que se 

nomeavam tanto os presbíteros quanto os diáconos das igrejas (1Tm 3.2-7, 12). Os lares 

deveriam assim como hoje formar os bons líderes do futuro da igreja. Formar, treinar e 

capacitar e, ainda mais, deveriam  infundir, sobretudo, valores perenes.  

Ontem como hoje, existem regras de qualificação para que uma pessoa seja líder 

na igreja, e o apóstolo Paulo deixou claro que existe um teste decisivo para que alguém seja 

líder. Em 1 Tm 3.2-7 ele afirma que o líder deve ser: (1) irrepreensível; (2) marido de uma só 

mulher; (3) temperado (não pode ser dado ao uso de bebidas alcoólicas); (4) prudente; (5) 

respeitável; (6) hospitaleiro; (7) apto para ensinar; (8) que saiba governar bem a sua própria 

casa; (9) que tenha bom testemunho dos vizinhos; (10) que não seja um novo convertido. As 

recomendações previam que quem não fosse um  bom exemplo dentro da família não poderia 

ser tido como líder na igreja de Jesus; e (11) tudo isso se encerra na lição que cremos ser 

maior, a que Jesus é o nosso  Senhor, Senhor da igreja e Senhor da família  e que deve haver  

uma estreita relação entre a nossa casa e a  igreja de Jesus. Podemos dizer que ele deseja que 

haja  autenticidade na casa e na igreja,  e a lição  que Deus rejeita é a hipocrisia, ou seja, 

líderes com lares em ruínas. 

     Maldonado (1996, p. 38) afirma que quando a igreja cristã começou, foi de forma 

peculiar. Até então, o forte era o culto nos templos. A partir de Jesus houve uma maior  

aproximação com as pessoas, com as famílias em suas próprias casas, os apóstolos 

começaram a reunir os grupos de cristãos nas casas. As pessoas pediam. Deus mandava ir às 

casas. Isso quer dizer que era uma igreja familiar. As pessoas eram tocadas mais rapidamente 

que num grande templo. E podia haver muitos cultos em muitas casas. 

Com o passar do tempo, ficou mais simples. Cada um procurou viver melhor 

dentro da sua própria casa ou família e, ao mesmo tempo, constituía-se uma igreja com 

vínculos mais fortes e amor mais explícito. E Deus afirmou que amava mais as pessoas do 

que o lugar físico da igreja (Jo 4.23,24). Nesse trecho Jesus toca a raiz familiar quando pede 

que a  mulher  vá e traga o seu marido e volte para lhe falar e  ela  lhe disse que não tinha 

marido. Por causa desse toque na sensibilidade familiar daquela mulher, Jesus penetra fundo 



 

 

60 

no seu coração e a salva do pecado e a faz a missionária entre os samaritanos. Ele queria 

primeiro ver gente reunida, louvando de coração. “Em espírito e em verdade”, diz o texto. A 

partir da família de cada um, sendo os verdadeiros adoradores identificados pelos frutos que 

produzem, Chaplin (1985, p. 157)  enfatiza  que o adorador tem atitudes agradáveis ao Senhor 

e busca viver em obediência e santidade, mas há uma diferença: o verdadeiro adorador não 

vive no pecado e nem tem prazer nele, mas... "antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na 

sua lei medita de dia e de noite” (Sl 1.2). Este prazer na lei do Senhor é a proposta bíblica 

para que o avivamento do céu comece dentro dos lares, ontem e hoje. 

Tornou-se de muita importância aprender na igreja e nas casas este modelo de 

viver com Deus e com os irmãos. Para Douglas (1970, p. 49), não é surpresa que a própria 

igreja tenha sido chamada de “a casa de Deus” (Ef 2.19), ou então de “a família da fé” (Gl 

6.10). A descrição dos crentes como “filhos adotivos” (Rm 8.15-17), ou como “servos e 

despenseiros” (1Co 9.17), subentende essa figura. Paulo via a si mesmo como um servo de 

Jesus Cristo, um despenseiro para realizar um ministério particular (Rm 1.1; 1Co 4.1).  

Na carta aos Ef 2.19, Paulo refere-se à igreja como a “família de Deus”. No 

mesmo livro (Ef 3.14,15), reverenciando a Deus, o Pai, reconhece que é dEle que “toma o 

nome toda família, tanto no céu como sobre a terra”. Como se vê, esse texto dá um valor 

singular à família, essa unidade básica da vida em sociedade e da igreja. Os cristãos de hoje 

precisam constituir as suas famílias fundamentadas cada vez mais na Bíblia, para que sintam 

como Deus as ama; e vejam que, por causa desse amor, precisamos viver e defender a todo 

custo esse projeto de Deus, a família.  

2.3.4 A família e o símbolo de vinculação de amor  

Segundo Ramos (1999, p. 27), a Bíblia mostra que a família começa com o 

casamento. Ao criar Adão e Eva, Deus já revelara que o seu plano básico para a família era o 

casamento: “Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois 

uma só carne” (Gn 2.24). Esse plano é bem claro: um homem ligado a uma mulher. Milhares 

de anos mais tarde, Jesus afirmou que este continuava sendo o plano de Deus, quando 

afirmou: "portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem" (Mt 19.6). Isto quer dizer que 

Jesus reitera o texto como eterno, não resposta de uma cultura, esta é a vontade de Deus. 

O casamento planejado por Deus é uma relação para toda a vida, união cujo laço 

só pode ser cortado pela morte (Rm 7.1-3). Analisando esse texto, Brown (1998, p. 183) 
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destaca o princípio da unidade: “por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, 

tornando-se os dois uma só carne”, no qual fica claro que, quando se casam, homem e mulher 

devem deixar a casa de seus pais, e, por meio do casamento, tornar-se uma só carne. A falta 

de observância deste texto hoje é um dos pontos geradores de conflitos e cisão no casamento, 

seja dos membros da igreja, seja dos de fora da igreja. E aí falham pais e filhos nessa opção 

quando estes saem da casa dos pais, mas não emocionalmente. 

Desse modo, vemos com clareza o que há no plano de Deus para a família, o valor 

que Ele mesmo dá ao casamento, considerados no NT como algo normal e adequado, 

experiência honrosa e disponível para todos (Hb 13.4). E descrito como “tempos de alegria”, 

o casamento é comparado à união em Cristo e à igreja (Ef 5.21-23). Cada vez se torna claro 

como toda a Bíblia está comprometida com o tema família, com o casamento, com o amor 

entre todos como caminhos de paz, para a igreja e para o mundo. 

Para Davidson (1963, p. 138), a relação entre esposo e esposa é essencial para a 

plenitude de ambos. O motivo real para a submissão não se encontra na mera 

obrigação  jurídica entre marido e mulher. Muitos falam que se casam por amor e por amor 

também submetem  o outro a sua  visão de família, mas, por melhor que seja essa visão, o 

texto nos ensina o que é mais verdadeiro ao expressar que a razão da nossa submissão deve 

ser o temor do Senhor. Só o temor do Senhor descortina o amor de Deus em nós. E dessa 

maneira, aquilo que Paulo ensina pode se cumprir em nós (Ef 5.21). 

Por isso, a família não deve ser formada com base na pura atração sexual, mas 

deve assentar-se sobre o amor, como algo mais duradouro, o elemento fundamental para o 

casamento em todo o NT  e sentimento tratado por Paulo de modo especial em 1Coríntios 13, 

capítulo considerado por Jamieson (1976, p. 79) como o Salmo do Amor do NT. 

Segundo o autor, o capítulo 13 de Coríntios seria a exaltação do amor como 

superior a todos os dons espirituais. O amor, mesmo debaixo de provocações, não deseja o 

mal, é sempre positivo e benigno. Ou seja, a fé e a esperança sem o amor são mortas em si 

mesmas: 

O Amor é indulgente com os fracassos do outro e está sempre disposto a dar 
às quedas um sentido de compaixão. Quem ama não levanta suspeitas contra 
o outro, mas procura sempre que possível dar uma opinião favorável. Fica 
feliz com a vitória dos outros (Jamieson, 1976, p. 392-393). 
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Taylor (1954, p. 68) explica essa temática afirmando que, assim como a primeira 

obra do homem na criação é a degeneração do amor, o primeiro fruto do Espírito em Cristo é 

o amor puro e genuíno, que se constitui em uma graça e uma virtude mais larga, mais 

profunda. Ele afirma, ainda, que esta nova vida é  mais cheia de afeto e ternura que a simples 

caridade; para o autor, o amor em Cristo, cantado por Paulo como hino em 1Co  13, é elevado 

à categoria de membro das três graças: fé, amor e esperança. Tudo o que uma família precisa 

em qualquer tempo.  

O primeiro sentimento operado em nosso ser regenerado foi e é o amor a 
Jesus Cristo e a Deus que deu o seu Filho ao seu povo e ao mundo perdido. 
Este amor é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado (Rm 
5.6). Podemos amar àqueles de quem não gostamos, pois o amor é a 
disposição de dar-nos a nós mesmos em beneficio de outrem (Taylor, 1954, 
p. 191).  

O texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5, diz que o marido deve amar a sua esposa 

como a si mesmo, entregando-se totalmente a ela, dando-lhe tudo o que for necessário para 

que ela seja feliz. Sendo esse o papel do marido, podemos entender que a submissão da 

mulher deva existir em função do amor ao marido, e não de outro modo, pois o amor é algo 

que procede de Deus, partindo disso Paulo,  podia afirmar: “como ao Senhor” (Ef 5.22-28). 

Paulo defende que os crentes estejam primeiramente  submissos a Deus em tudo. Não uma 

submissão doentia, imposta, segundo o conceito humano; porém, uma submissão de acordo 

com o padrão divino.  

Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, dirige-se às mulheres cristãs e profere a 

expressão “sujeitai-vos aos vossos maridos” (Ef 5.22-28) como ao Senhor, algumas pessoas 

entendem que a Bíblia sugere uma subserviência da mulher com relação ao marido, quando na 

verdade compreendem assim por deixar de considerar o versículo anterior, que diz a um e a 

outro: “sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus” (Ef 5.22-28). Além disso, logo em 

seguida, o autor orienta aos homens: “vós, maridos, amai a vossas mulheres como Cristo 

amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela” (Ef 5.25). A submissão da mulher deve ser 

real e ela não deve lutar contra o marido, mas ela precisa ser simultaneamente amada. 

Toda essa perícope estabelece as bases fundamentais para uma verdadeira 

igualdade entre marido e mulher, como até então ainda não se conhecia nem no Judaísmo nem 

nas religiões pagãs (Stott, 1981, p. 79), como afirma o apóstolo Paulo: “De fato, vocês todos 

são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vocês, que foram batizados em Cristo, 
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se revestiram de Cristo” (Gl 3.26,27,28). Judeu e cidadão romano, Paulo escrevia às Igrejas da 

Galácia situadas numa região geográfica dominada política e economicamente pelo império 

romano. E como ele desejava reforçar a certeza de que o cristianismo propunha liberdade e 

tratamento de igualdade entre as pessoas, de diferentes culturas e linhas religiosas, escreveu: 

“não há mais diferença entre judeu e grego” (v. 28a). A unidade em Cristo foi responsável por 

fazer desaparecer a diferença entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem 

e mulher, pois todos passaram a ser “um só em Jesus Cristo” (Gl 3.28d).  

Com base em Gl 3.28: “Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem 

livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus”, Harris (1998, p. 

147)  arrazoa  que a igualdade de gênero é um dos pilares do Cristianismo. 

Não podemos negar que o pecado produziu a desigualdade nas relações pessoais 

desde o Éden, o que levou ao surgimento do poder dominador dos que detinham força, fosse 

ela física ou não. Jesus, contudo, ao pregar a igualdade não apenas de etnias ou de indivíduos 

de condição econômica ou social diferente, mas também de gênero, dignificou o papel da 

mulher em seu ministério. Não podemos depois de tudo que Deus falou da mulher na  

Bíblia, preferir sua humilhação. 

É importante realçar que a perícope de Ef 5, de que falamos anteriormente, inicia-

se com o verso 21, em que a sujeição a Cristo refere-se ao casal indistintamente. Em algumas 

situações, como na luta da emancipação da mulher, esse texto de Efésios tem sido criticado, 

mas a interpretação que associa esse texto à raiz de toda a discriminação de gênero praticada 

pelas igrejas ao longo dos séculos tem sido equivocada. Por outro lado, esse mesmo texto tem 

relação muito próxima com o de Gl 3.28, que a NVI assim registra: “não há judeu nem grego; 

escravo nem livre; homem ou mulher; pois todos são um em Cristo”, o que nos permite 

concluir que Deus sempre teve um propósito definido de importância tanto para o homem 

quanto para a mulher. Ele condena os erros culturais e indica a sua vontade por meio dos seus 

líderes históricos, deixando sempre claro o que Ele deseja para cada ser humano e também 

para a família.  

Quando analisamos Ef 5.21-33, percebemos que Paulo retoma Gn 1-3 para 

sustentar a igualdade de direitos e a diferença de gênero entre homem e mulher, de onde 

surge, então, segundo Lopes (2007, p. 45), a experiência da união matrimonial retratada em: 

“e se tornarão os dois uma só carne” (Ef 5.31), presente também na primeira epístola escrita à 
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igreja de Corinto. No capítulo 7 dessa epístola, Paulo apresenta a sua posição com relação ao 

matrimônio, informando que, no casamento, o homem e a mulher se tornam uma só carne, um 

só corpo com Cristo, o qual precisa ser santificado (1Co 7.12-40).  

Mas é importante lembrar que, na visão de Paulo, para que o casamento tenha 

sucesso, é necessário que haja uma relação mútua de amor, como encontramos em Ef 5; amor 

que se faz presente entre marido e esposa, entre pais e filhos, e que se amplia, fazendo com 

que a família cresça em sua totalidade. Num relacionamento como esse, os pais assumem 

juntos a liderança frente ao restante da família (Ef 6.4), o que se torna possível quando ambos 

estão sob o senhorio de Cristo. Esposa e o marido devem viver no casamento a submissão, em 

primeiro lugar, a Jesus Cristo, sendo modelo de atitude ética para todos os crentes.  

Ao comentar Ef 4.11, Harris (1998, p. 119) diz que Paulo nos ensina ali que o 

serviço é o objetivo da unidade do corpo de Cristo; um pouco adiante, no  verso 14, ele aponta 

o propósito dessa unidade: que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para 

outro por qualquer vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao 

erro, de modo que compreendemos que a razão da existência da igreja está na força da 

comunhão entre os crentes, congraçamento abençoado e abençoador que se inicia na vida em 

família e se completa na igreja local.  

O pregador não pode permitir que os seus ouvintes atribuam sentido distorcido, 

distante do verdadeiro, daquilo que, de fato, Deus deseja que se compreenda acerca do 

casamento e da relação de submissão em amor que deve existir entre marido e mulher. Essas 

interferências da ótica pós-moderna, de desejos e interpretações puramente pessoais e carnais 

no sentido das palavras registradas na Bíblia desviam o sentido do fato de que Deus planejou 

o casamento para que seus filhos sejam felizes, para que desfrutem de comunhão íntima. Ou 

seja, a submissão da mulher é em amor bem como a liderança do marido. Quando homem e 

mulher caminham para a posição que Deus ordenou, o fluir da vida de amor vai tomando 

conta do relacionamento e o governo de Deus desce sobre a família, trazendo paz e alegria 

para o lar (Collins, 2004, p. 66).  

 Esse comentário esclarece que, no propósito bíblico de Deus para a família, Deus 

seria a referência  maior e de onde procede o  pacto da família cuja experiência serve de  base 

para a vida de comunhão  da igreja que também é a família de Deus. No pacto de Deus com a 

família, Ele espera de nós a  fidelidade e nos promete bênçãos e isso não mudou. As bênçãos 



 

 

65 

serão dadas por Deus ao casal, a sua família e a sua igreja. Bom relacionamento com Deus é 

submissão ao seu governo e recebemos por isso bênçãos consequentes.  

2.3.5 Princípios neotestamentários para a família  

 As palavras de Jesus em todos os Evangelhos, as 13 cartas de Paulo e as cartas gerais 

representam um conteúdo dos mais sólidos para quem quiser pesquisar biblicamente sobre 

doutrina divina para o viver de uma família saudável diante de Deus. Muitas vezes o texto é 

diretamente sobre a família, outras vezes oferece fundamentos para o viver do salvo e por isso 

também é perfeitamente aplicado à vida da família. As famílias, em geral, desconhecem esse 

texto e permitem, com isso, a invasão dos males dos pecados. Os servos de Deus que 

deixaram de ler com mais afinco a palavra e de aplicar isso em suas famílias têm sofrido 

muitos males, sendo o maior deles o divórcio. 

Segundo Crabb (1984, p. 55), na teologia de Paulo a família tem tanta importância 

que, por diversas vezes, ele compara a família terrestre com a família de Cristo, e a relação 

homem e mulher com a de Cristo e a igreja, evidenciando que o relacionamento marido e 

esposa deve adotar os mesmos parâmetros da relação de Cristo com a igreja:  

Como temos visto o relacionamento do homem com a mulher deve estar 
vinculado ao amor, e é este mesmo amor que aparece entre Cristo e a igreja. 
O homem vê na mulher um sujeito de amor, assim como Cristo vê a igreja. 
Esse amor não aponta para uma obrigação, mas para uma ação, para uma 
decisão da vontade. Este amor não é a entrega de coisas, mas de si mesmo 
(Ef 5.25). Ao entregar meu ser ao outro, eu valorizo a mim e ao outro. Torno 
disponível o que sou, bem como a minha presença, para que o outro possa 
contar comigo.  

Estudando assim, entendemos que, sendo o casamento humano o reflexo da união 

entre Cristo e a sua Igreja, o casamento une um homem e uma mulher; não mais que isso. E 

não pode ser banalizado em qualquer sentido.  Todas as relações entre Cristo e a Igreja se 

ligam à família e ao casamento. O homem resplandece em sua mulher, como Cristo 

resplandece na Igreja. Isto quer dizer que ela o revela, o torna presente e permite que ele seja 

julgado através dela. 

A preocupação pastoral de Paulo pelo modo como os cristãos devem proceder e 

orientar a sua vida familiar é explicitada nas exortações da carta aos Efésios. O texto de Ef 

5.21-33 trata não somente do relacionamento entre os esposos, mas também dos pais com os 

filhos e dos filhos com os pais, e mais: do comportamento dentro da família, dos servos ou 
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escravos para com seus senhores e vice-versa, orientações que podem ser destacadas do 

seguinte modo: 

a) Para Paulo, como para toda a igreja primitiva, o casamento monogâmico é tão 

natural que o apóstolo sequer afirma isso diretamente. A partir da referência a Gênesis 2, ele 

ensina acerca da monogamia (Ef 5.31; 1Co 11.8). Fala também “da esposa”, e não “das 

esposas” que cada marido tem (Ef 5.28-29; 31,33), sendo ainda mais enfático em 1Co 7.2-3: 

“mas, por causa da prostituição, tenha cada homem a sua própria mulher e cada mulher o seu 

próprio marido. O marido dê a mulher o que lhe é devido e do mesmo modo a mulher ao seu 

marido” (1Co 7.2,3). Paulo tem todo o cuidado e zelo pela igreja do Senhor, em face de um 

mundo inclinado a viver em poligamia. O viver do cristão não se ajusta a esse modo porque o 

crente, nascido de novo, como nova criatura precisa ter comportamento exemplar.  

b) O texto sagrado é claro ao orientar que a escolha de homens para servirem 

como os “bispos” do povo cristão, dos diáconos e das mulheres devem se pautar no modo 

pelo qual eles governam as suas famílias, bem como no comportamento exemplar (1Tm 3.1-

13; 1Tm 5.14; 1Tm 1.6). 

Isso quer dizer que Deus, o autor da Bíblia, está interessado em líderes que 

dirijam a sua igreja e que sejam bênçãos na família. Que não deem mau exemplo. Que, por 

exemplo, não estejam envolvidos em pedofilia nem em prostituição. Que sejam honrados 

pelos seus na sua família. É isso que Deus quer. Ao escolherem deixar o nosso Deus fora das 

vidas contemporâneas, grande parte da sociedade perde, em termos de família, essa comunhão 

preciosa.  

c) O texto bíblico relata com clareza que Deus espera que os cristãos se casem 

com a pessoa que esteja também “no Senhor”. Lemos em 1Co 7.39 que a mulher está ligada 

ao marido enquanto ele vive – ou vice-versa; quer dizer: se falecer o marido (ou a esposa), 

fica o viúvo livre para contrair novo matrimônio, mas que seja somente diante do Senhor. É 

assim que o NT contempla a possibilidade de um novo casamento. Mesmo assim, há o 

cuidado com a recomendação de que seja “com quem ande nos caminhos divinos”. E assim, 

novamente o casamento misto é rechaçado.  

Note-se que a tônica aqui não é o divórcio, mas o casamento, que deveria se 

manter até o fim da vida de um dos cônjuges. É o que se apreende do texto. A viúva não 
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deveria se punir, e podia se casar sim, desde que observasse o princípio de um casamento 

cristão, que se mantenha verdadeiramente casada “no Senhor” (Davidson, 1963, p. 106). 

d) Por causa da importância que dá à família, Paulo não apoia o divórcio e 

mantém o mesmo ensinamento dos evangelhos. Tal postura, no entanto, não o impede de, 

como em todo o NT, encarar essa discussão. 

Como os coríntios tinham feito a Paulo diversas perguntas por carta acerca desse 

assunto, em 1Coríntios 7 Paulo orienta que os que fossem casados com não-cristãos não 

procurassem a separação, mas que permanecessem casados se o par incrédulo quisesse, e 

advertia as viúvas e as solteiras de que a perseguição iminente poderia vir a suas vidas caso se 

casassem com não-cristãos. No entanto, ao enfatizar que o casamento não era errado para 

aqueles que o desejassem, Paulo expressa em variados contextos o seu cuidado apostólico de 

recomendar que a vida conjugal fosse plena sem pensar no divórcio 

O que se observa hoje é que por pequenas insatisfações o divórcio entra em curso. 

Um casamento hoje pode terminar com muita facilidade e logo outro pode estar sendo 

iniciado, o que contraria a Palavra de Deus. As igrejas e pastores precisam se posicionar 

contra essa tendência contemporânea de banalizar o casamento bíblico e duradouro e de 

maximizar o divórcio e a separação. 

e) Deus aprova as relações sexuais somente dentro do casamento. Lopes (2007, p. 

32) destaca que não há nada de mal ou impuro em relações sexuais dentro de um casamento 

aprovado por Deus (Hb 13.4). Esposos e esposas têm a responsabilidade amorosa de satisfazer 

os desejos sexuais naturais e dados por Deus a cada um dos cônjuges (1Co 7.1-5). Todas as 

outras relações sexuais, contudo, são sempre e absolutamente erradas, e relações sexuais entre 

pessoas do mesmo sexo são absolutamente proibidas por Deus, tratadas como abominação 

perante o Senhor (Rm 1.24-27; 1Co 6.9-11). Quando Deus criou Adão, fez para ele uma 

mulher, Eva, parceira idônea, apropriada para Adão, um homem. 

Relações sexuais antes do casamento – mesmo entre pessoas que pretendem se 

casar – são condenadas por Deus (1Co 7.1,2; 8,9; Gl 5.19). Do mesmo modo, relações sexuais 

extraconjugais são também proibidas: “venerado seja, entre todos seja  o matrimônio e o leito 

conjugal sem mácula; pois aos devassos e adúlteros, Deus os julgará” (Hb 13.4). Acerca desse 

texto, Harris (1998, p. 162) comenta que a imoralidade sexual pode ser encontrada em várias 
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situações diferentes: no adultério, em que o casado, homem ou mulher, pratica relação sexual 

com outra pessoa; na lascívia, em que a sensualidade se mostra de forma exagerada; na 

fornicação, em que o sexo era praticado por não-casados.  

São várias as passagens bíblicas que falam sobre o quanto Deus se desagrada da 

imoralidade sexual e dos que a praticam, com claras indicações da forma correta com que os 

santos devem proceder. Deus queria uma igreja pura e santa, inclusive nas relações do 

matrimônio, exigência que dava força à pregação do evangelho e ao testemunho cristão. Em 

resumo, o ensino de Paulo era que não se fizesse do casamento um lugar de prostituição, mas 

de respeito mútuo. 

f) Casais unidos diante de Deus pelo casamento gozam o privilégio de terem 

filhos e de abençoá-los. Ainda que nem todas as pessoas tenham de se casar, e que nem todas 

terão filhos,  o plano básico de Deus é de que os filhos nasçam dentro de famílias completas, 

com pai e mãe (1Tm 5.14). Em lugar nenhum da Bíblia encontramos autorização para uma 

mulher conceber um filho antes casamento, ou fora dele. 

Escolher ser mãe solteira, moda na sociedade atual, é prova de afastamento ao 

plano Deus, atitude de desobediência que desencadeará sérias consequências para as gerações 

vindouras. É necessário aprender que ter filhos é privilegio e responsabilidade que requer a 

construção de uma família. Os filhos devem viver em ambiente que os ajude a crescerem 

ajustados física e psicologicamente, para o que precisam que seus próprios pais os sustentem e 

trabalhem para manter a sua família com independência. 

g) São claros os papéis dos membros da família no Novo Testamento. 

 Percebe-se que Ef 5.25 explicita a responsabilidade do esposo: “Maridos, ame 

cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a Igreja e entregou-se por ela”. Davidson 

(1963, p.93) arrazoa  que os maridos precisam exercitar o amor sacrificial no propósito de 

servir a Deus na família. Jesus é o maior exemplo. Os maridos devem deixar seu "eu" de lado 

para amar as  suas esposas, assim como Jesus deixou tudo no propósito de fazer-nos santos e 

puros diante de Deus. Nossos motivos devem ser igualmente sacrificiais e puros ao abrir mão 

do que achamos ser  o nosso direito, a fim de abençoar e amar a  nossa esposa.  

Paulo nos lembra em Ef 5.21 que devemos nos submeter uns aos outros, e isso 

não é covardia, é serviço e sacrifício que abençoa a família e glorifica a Cristo. É submissão 
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ao Senhor. Para tal, o esposo deve colocar as necessidades de sua esposa acima das suas 

próprias, mostrando desprendimento e interesse pela "parte mais frágil", que necessita da sua 

proteção. Ele tem que trabalhar honestamente para prover as necessidades da família (2 Ts 

3.10-11; 1Tm 5.8). 

Os pais são especialmente instruídos por Deus para preparar os seus filhos na 

instrução e na disciplina do Senhor, conforme lemos: “Pais, não provoqueis a ira aos vossos 

filhos, mas criai-os no temor, na disciplina e na admoestação do Senhor” (Ef 6.4) 4. Acerca de 

Ef 6.4, Davidson (1963, p. 89) diz que a obediência perfeita, especialmente nas crianças, 

depende, em grande parte, do exercício correto de autoridade por parte dos pais (Pv 22.6). Se 

o pai andar nos caminhos bíblicos do Senhor, ele será justo e amoroso para com seu filho e 

saberá unir doutrina e admoestação. 

A maior meta de um pai para com seus filhos deveria sempre ser a salvação eterna 

deles. Somos uma geração entre o passado remoto, no qual nossos pais eram firmes na 

disciplina, e o presente, no qual vemos e vivemos numa mesma geração pais que não aplicam 

a ordem, o respeito à disciplina e a obediência desde a primeira infância e agora sofrem tristes 

consequências dessa desobediência à orientação divina.  

Deus nos fala por meio do salmista que "Se o Senhor não edificar a casa, em vão 

trabalham os que a edificam” (Sl 127.1), o que equivale a  dizer que Deus nos criou e nos 

ofereceu a relação casamento e família como a mais fundamental das relações humanas. Hoje 

em dia vemos que famílias são atormentadas pelo conflito e arrasadas pela negligência e 

abuso porque não são alicerçadas na Palavra de Deus. O divórcio, por exemplo, tornou-se 

uma palavra comum que significa miséria e dureza de vida para milhões de pessoas. Muitos 

homens jamais aprenderam a ser esposos e pais devotados. Muitas mulheres estão fugindo de 

seus papéis dados por Deus. São pais que demonstram pouco compromisso com as suas 

famílias.  

Lopes (2000, p. 74) discute acerca da restauração da família e diz que a esposa 

tem um papel muito desafiador no plano de Deus. Cabe-lhe complementar o seu esposo como 

uma auxiliar idônea e capaz, que partilha com ele as experiências da vida. Isso não lhe tira a 

autoridade sobre a família, como Deus fez no jardim do Éden (Ef 5.22-24; 1Pe 3.1-2). Do 

mesmo modo, muitas mulheres, atualmente, rejeitam este papel dado por Deus, difamando, 
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assim, sua palavra (Tt 2.5) que instrui as mulheres a serem submissas aos seus maridos, a 

mostrarem terna afeição aos seus esposos e filhos, a serem honestas e fiéis donas de casa (Tt 

2.4,5. Não se pode alterar o que Deus deixou como mandamento para a família. 

Muitas pessoas consideram a rebeldia de uma criança como uma parte comum e 

esperada do “crescimento”, mas Deus coloca essa atitude na lista de outros terríveis pecados 

contra ele (2Tm 3.2-5). Quanto ao papel dos filhos, Paulo ensina na carta aos Ef 6.1,2: 

“Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o 

primeiro mandamento com promessa”.A necessidade de termos conselheiros de família na 

vida da igreja baseia-se na posição da autoridade dos pais com relação a seus filhos, e por isso 

estes têm de respeitá-los. 

Collins (2004, p. 58) discute o valor do aconselhamento bíblico na igreja e na 

família e ressalta que temos que obedecer a Deus sem restrições no que Ele nos ensina. E 

mesmo que os ensinos e conselhos dos pais sejam maus, como costuma ser em boa parte das 

famílias que não O conhecem, ao filho cabe obedecer, tendo certamente a liberdade de 

discordar em assuntos de fé, o que deve ser informado ao pai com amor, porque ele precisa 

saber que Deus é amor. Não se pode ferir o pai, mas sim explicar-lhe com amor que a posição 

bíblica é a de que devemos primeiro obedecer a Deus. Infelizmente há pais crentes que não 

têm autoridade de exigir obediência dos filhos, sendo muitos destes filhos por vezes mais 

obedientes a Deus que os seus próprios pais. 

Os elementos do Velho e do Novo Testamento apresentados até aqui revelam que 

há um propósito divino para a família, bem como orientações quanto à sua estrutura e 

funcionamento, o que demonstra como Deus se envolveu pessoalmente desde o início nessa 

causa, inclusive apresentando alternativas para sua restauração.  

Não é difícil entender que o mundo vive hoje dias negativos e sombrios, cercados 

que estamos pelo pessimismo que dá lugar ao ódio, à vontade de acabar com a vida do seu 

semelhante, do membro da sua própria família. Enfim, o que no passado seria impossível 

acreditar, hoje acontece comumente, como se fosse natural. São dias negativos, de 

desobediência a Deus e aos pais. E isso precisa mudar com a luz do Evangelho e a ação das 

igrejas locais  por meio de ações seguras e amorosas . 
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A sociedade de hoje desconhece ensinamentos bíblicos como os registrados no 

Salmo 78 e por isso deixa de assumir a responsabilidade de preparar a geração seguinte, a dos 

seus filhos, para que atentem à orientação do Senhor: “São coisas que temos ouvido e sabido, 

e que os nossos pais nos contaram. Não as encobriremos aos nossos filhos, mas contaremos às 

vindouras gerações, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez” (Sl 78.3,4), 

salmo que, para Davidson (1963, p. 107), é um dos quatro grandes hinos do saltério hebraico. 

Ele destaca que, enquanto os demais salmos desse saltério – 105, 106 e 136 – falam da forte 

experiência de libertação do jugo do Egito, o salmo 78 centraliza seu objetivo na necessidade 

de repassar o princípio da história da nação de geração em geração, advertindo cada uma 

delas contra a repetição dos fracassos passados. Que se aplique este ensino hoje também às 

nossas igrejas, em busca de maiores bênçãos entre as famílias, e às igrejas do Senhor. 
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3.  PERSPECTIVAS CRISTÃS PARA A FAMÍLIA HOJE 

3.1 DESAFIOS DA IGREJA CRISTÃ DIANTE DA CRISE DA FAMÌLIA 

Há um claro desafio ético hoje para a sobrevivência pacífica da família. As 

famílias aparentemente têm falhado na prática da ética bíblica. Quanto mais a civilização 

avança na era tecnológica, mas percebe-se  que falta luz dentro das famílias. Dentro dos lares  

ocorrem lutas de sobrevivência, de compreensão e  de tolerância mútua. E isso é decorrente 

do modo de pensar dos últimos 40 anos. Hoje, quando se fala em cultura, economia, política 

há sempre o debate sobre a ética, expressão sobre a qual o homem define  os seus caminhos. 

A igreja não pode ficar inerte a esta situação, mas deve alinhar o que precisa fazer 

como a sua missão em busca dos perdidos, em busca das famílias perdidas. Os desafios para 

igreja que vai em  busca das famílias é ter ela mesma a compreensão desta sua missão. Depois 

ela precisa organizar-se  nessa direção e se equipar para enfrentar a sua tarefa.Treinar pessoas 

e traçar um plano de apoio às famílias da igreja local que tanto precisam de apoio. Direcionar-

se nos diversos segmentos da família, crianças, adolescentes, jovens, os que vão se casar, os 

que já se casaram os que têm filhos, os sozinhos, os da terceira idade e os que se divorciaram.  

Há também o desafio de ter fundamento bíblico. Embora muitas ações  dependam 

de eventos, o fundamento sempre é mais importante. Ter conselheiros bíblicos na sua missão 

com famílias. O desafio de auferir resultados por meio de testemunhos para edificação da 

igreja. O desafio de descobrir novas ideias para aperfeiçoar esse sistema de trabalho com 

famílias aprendendo com outros que trabalham na mesma ação com a igreja. Dessa forma, é 

importante destacar a seguinte passagem: 

Antes de tudo saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores 
zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: O que houve 
com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram 
tudo continua como desde o princípio da criação (2 Pe 3.3 e 4, NVI).  

Os desafios têm que ser encarados. Este é um deles: a falta de esperança do 

próprio povo de Deus sobre aquilo que dizem acreditar. A família é um desses tópicos. 

As críticas à esperança na segunda vinda de Cristo repercutiam já no final da era 

apostólica. Não é simplesmente o aparente atraso de Jesus que pende na balança; a 

própria impossibilidade de uma intervenção divina está no cerne do argumento, 

porque, para os críticos, “tudo continua como desde o princípio da criação”. A 

alegação sobre a falta de evidências de que um deus superior atuasse no mundo físico 
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mina o senso de alerta e preparo que Pedro evoca no contexto do julgamento prestes a 

vir (1Pe 1.13; 2.23; 4.45; 5.1; 2Pe 2.4-16). 

Outro desafio é o de comprometimento. A igreja precisa olhar para si mesma e 

olhar para as suas famílias e a sua visão dessa ação pastoral. Repensar sua visão ética à luz da 

Bíblia. A ética encara a virtude como prática do bem, e esta como a promotora da felicidade 

das pessoas, quer individual, quer coletivamente. O desempenho humano em relação às 

normas comportamentais pertinentes é avaliado na coletividade, sendo a ética o conjunto de 

normas e valores que rege uma sociedade e deve, necessariamente, refletir a consciência e as 

ações das pessoas, além de trazer um tipo de organização familiar sustentável (Delors, 2001). 

O caminho da virtude é sempre possível. Enquanto o homem existir, tem ele a possibilidade 

de modificar sua conduta e imprimir direção diferente às suas ações. É um  desafio para a 

igreja hoje. 

Nas ultimas gerações, deparamo-nos com situações que não refletem valores de 

uma ética universal, pois pessoas injustiçadas perdem a vida, morrem de fome, passam as 

piores necessidades e situações de constrangimento por serem negras ou pobres. Não 

podemos dizer que, em termos de ética, a sociedade evoluiu quando olhamos ao nosso lado e 

não encontramos mais a afetividade, o sentimento solidário, pois tudo agora tem um preço – o 

ser humano perdeu a referência ética (Delors, 2001). Os homens alteraram consideravelmente 

modelos sociais, econômicos, políticos, estéticos e éticos na busca de uma identidade 

relativamente nova para a sociedade que se estabelece a partir da modernidade e com a pós-

modernidade.  

Neste rumo, a porta do divórcio como solução para as dificuldades no casamento 

se tornou normal nos últimos 40 anos, como se fosse uma imposição necessária. Cada vez 

menos pessoas parecem acreditar no casamento e falam com facilidade em separação, e o 

divórcio passa a ser  uma etapa posterior pela qual todos vão passar, modo de pensar e de agir 

que passa como herança, de pai para filho. Mas fica claro nesta pesquisa que o divórcio não é 

biblicamente projeto de Deus. O casamento deve ser crido e vivido como sendo  duradouro. 

As opiniões que surgem a partir do texto bíblico têm-se tornado realidade nas práticas 

eclesiásticas das diversas igrejas cristãs. 

Bernardino (1978, p. 25) argumenta que, na igreja católica, o matrimônio 

representa um encontro entre o mistério da fé e o da graça, bem como a institucionalização 
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visível do poder. Deste modo, reflete de sua maneira a realidade complexa da própria igreja, 

que tanto é comunidade de fé, esperança e amor, enquanto é a organização visível pela qual a 

verdade e a graça se comunicam a todos. Bernardino (1978, p. 15) diz ainda que:  

A vida matrimonial dos cristãos católicos se apresenta como o lugar e o 
tempo em que o mistério da união de Cristo com sua igreja se explicitam 
histórica e concretamente à luz da fé. O dom divino do amor transparece e se 
visualiza na realidade  terrestre, encarnada na convivência específica do 
casal. 

Vivemos, portanto, uma nova era; e, neste sentido, Rosa (2003, p. 69) esclarece 

que  a  família é, sem dúvida, a  instituição  mais antiga da sociedade humana . Pelo fato de 

ser uma instituição social, ela está sujeita a mudanças próprias do processo histórico. É a 

evolução histórica da família. E é de se esperar também que a maneira pela qual a família se 

estrutura seja diferente em várias culturas e períodos da história. São muitos os fatores que 

levam a essas configurações familiares, alguns dos quais têm ameaçado a estabilidade da 

família contemporânea.  

Rosa (2003, p. 76) diz que nos últimos anos se elevou ao máximo a relativização 

dos valores, centrando no indivíduo e na busca hedonista do prazer a definição do certo ou 

errado. Não mais a família, mas a mídia é quem define o que é certo ou errado, e isso sempre 

tendo como referencial o que lhe causa mais prazer.  

Outro desafio é que mesmo a sociedade sendo pecadora e a igreja sujeita a 

fraqueza, na vida familiar acontecem todos os dias fatos tristes, tais como: brigas, desavenças 

entre marido e mulher e entre pais e filhos, a crescente onda da separação e divórcio  é cada 

vez maior, e a igreja precisa estar atenta para isso e se organizar para atingir suas metas em 

favor da família, que é plano divino. Mas, para que isso se torne realidade, é necessário que as 

pessoas se preparem para viver em família, sejam os jovens que querem casar, sejam os 

casados cerca de 10 anos, hoje mais suscetíveis a dificuldades matrimoniais e divórcio. É 

preciso haver boa vontade daqueles que precisam de ajuda, venha ela do padre, do rabino ou 

do pastor, ou ainda de cursos de entidades que oferecem terapia familiar. A vida urbana é 

bênção para vários modos de viver, mas pode trazer consigo imensas dificuldades no pensar 

que se refletem no agir diário. 

Outro desafio é o de pensar biblicamente, mas de modo contemporâneo 

encarnando as dores de hoje. As pessoas naturalmente, pensam  muito diferente do que se 
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pensava há 40 anos acerca da família. O alvo maior para muitas pessoas hoje é a  felicidade 

pessoal, e isso atinge o casamento também. Todos querem ser felizes em tudo, mas, no 

casamento, esquece-se de fazer o outro feliz. A ambição leva cada um a pensar em si próprio, 

em sua própria felicidade, independente do outro. E isso, em geral, traz conflitos adiante, e  

vai de encontro à palavra de Deus. 

O desafio de aceitar como verdade o que a Bíblia nos ensina tanto serve para a 

igreja em si mesma quanto para ensinar como verdade o pacto do casamento como divino e 

humano. Costa (1971, p. 48) afirma que a maior causa de infidelidade hoje reside na 

imaturidade dos cônjuges, o que se observa no aconselhamento diário de famílias. Muitos 

jovens se atiram ao casamento sem amadurecer questões e programas de vida para um viver 

novo que tenha como objetivo durar a vida toda. Sem dúvida, a futilidade tem sido a grande 

causadora dos fracassos de muitos casamentos constituídos com base em um amor egoísta, no 

qual a pessoa ama mais a si próprio do que ao outro, ou só ‘ama’ as vantagens que o outro lhe 

oferece. É o amor interesseiro que Paulo condena em 1Co 13. 

A igreja tem outro desafio à sua frente que é o de promover a  saúde espiritual nas 

suas famílias e revelar esta possibilidade para os perdidos. Este é o momento de as famílias 

cristãs revelarem o modelo de saúde emocional vivenciado a partir dos valores do Evangelho 

e de serem praticantes da contracultura bíblica num mundo pós-moderno cada vez mais 

desiludido e caótico. É necessário que se pense na participação familiar efetiva de uns na vida 

dos outros, num ambiente de convivência doméstica saudável, ainda que mantendo os 

interesses comuns, conservando as diferenças individuais, com o reforço da prática da religião 

bíblica saudável. Todas essas atitudes são meios pelos quais poderemos manter a qualidade 

bíblica na vida familiar, dentro dos propósitos de Deus.  

Outro desafio é o de a igreja se organizar preparando a missão  para apoiar 

famílias, treinar pessoas  da igreja  como os casais e lhes ensinar a dar testemunho de 

mudança na vida familiar pelo poder da palavra. Cada vez mais o casamento precisará ser 

encarado como algo a ser construído. É um erro achar que tudo já vem pronto. Não é difícil 

observar biblicamente que há hoje uma conspiração satânica contra a família, e as igrejas 

precisam participar do processo de defesa da família, reflexão e construção do casamento 

junto com os jovens, ensinando-lhes princípios bíblicos como a ética nas relações e a 

humildade. Um casamento que vai unir um casal para a vida inteira e que vai criar uma 
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família com dois ou mais filhos vai precisar também apoiar-se, ao longo dos anos, na 

humildade e na superação. 

Mas a  igreja tem outro desafio à sua frente que é o de ter pessoas que deem, em 

nome da comunhão, apoio a outras famílias.  Que sejam  famílias conselheiras e solidárias. Já 

deixamos muitos infelizes passarem à nossa frente sem lhes dizer nada.  Nesse apoio ninguém 

perde de si, mas há uma doação benéfica e uma troca mútua de afeto cristão. Mostrar sempre 

ao outro que a família é um projeto de Deus para toda a vida, que não é uma cruz a ser 

carregada. Guimarães (1982, p. 82) alerta que o casamento não é algo passageiro ou 

provisório – é um compromisso para a vida inteira. E porque tal compromisso foi assumido na 

presença de Deus, envolve um pacto e engaja a história de duas pessoas diante do altar, o que 

quer dizer que, no casamento, as duas vidas que se unem o fazem em ajuda mútua, no respeito 

amoroso, na construção do lar como um santuário. É a busca da plena maturidade, 

perfeitamente possível ao cristão e a todos os membros da família. 

E Guimarães (1982, p. 44) acrescenta: 

Humildade e superação são duas atitudes fundamentais. Dois seres se 
amaram e se amam. Nesse jogo constante de humildade e superação eles vão 
construindo a casa do amor, do seu amor. E tudo isso na força de Deus, na 
energia de Deus e de toda energia e de toda força deles. Tudo isso baseado 
na fidelidade do Deus fiel. 

Outro desafio é o de ter a coragem de ensinar a palavra divina à família, aos 

membros de  todas as idades, e diante de todas as incertezas. Os jovens devem merecer da 

igreja grande atenção, incluindo os seus adolescentes. O Novo Testamento expõe a base firme 

da moral cristã do amor e da sexualidade. E eles precisam desse arejamento. A revelação 

cristã contempla o mistério do amor conjugal nas mesmas duas linhas presentes no Antigo 

Testamento: a linha do protótipo do primeiro casal e a linha do arquétipo do amor divino. 

Deste modo, cumprem-se aqui também as leis da relação entre a antiga e a nova aliança: lei de 

continuidade e lei de aperfeiçoamento. 

Vidal (1978, p. 35) afirma que: 

 A atitude de Jesus diante da instituição do matrimônio é exigir o 
cumprimento do ideal do amor que existia “desde o princípio” no casal ideal 
e primeiro, e que, por condescendência pedagógica diante da “dureza do 
coração”, Deus não havia querido exigir. 
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A vida é toda ela um perfeito aprendizado. Snoek (1976, p. 39) esclarece que só 

um fundamentado sentido para a vida possibilita encontrar uma razão para o esforço e o 

sacrifício que representa a luta por condições de liberdade para o exercício responsável da 

sexualidade, numa comunidade de vida e de amor, ou mesmo a renúncia a esse exercício e ao 

próprio amor sexual. 

Outro desafio é a igreja entender em si mesma o valor permanente e significativo 

do casamento e da família e promover isso em seus cultos e na vida diária. Deve avaliar os 

resultados do que propõe e aprender com outras missões que trabalhem especificamente com 

a família. A família precisa pensar em durabilidade e ser entendida como “um mundo 

significativo”, como explica Rosa (1979, p. 41). Ele defende que a durabilidade da família 

precisa estar ligada à compreensão da atitude ao que ele chama de “mundo significativo”, de 

modo que o processo de interação na vida familiar ao longo dos anos produza como fruto a 

personalidade de cada pessoa daquela família. Ele diz que “mundo significativo  é o conjunto 

de indivíduos e de circunstâncias que mais diretamente afeta e condiciona o comportamento 

de uma pessoa, seu modo típico de reagir, seu destino pessoal”, ou seja, o ser humano vive 

dentro de um mundo de relações humanas que o afeta, condiciona e determina seu modo de 

ser, de pensar e de agir.  

Pelo que observamos, a família patriarcal parece ser o eixo sobre o qual giram as 

análises  e reflexões acerca da família brasileira. Embora não se constitua fenômeno exclusivo 

brasileiro, é uma alegoria de nossa formação social. É histórica. Ela define, por exemplo, as 

relações familiares, em que predomina a figura paterna sobre os demais membros e em que o 

domínio exercido pelo pai chega ao quase absoluto domínio sobre a mulher e os filhos, até 

decisões acerca de cidadania, vida e morte. Além disso, essa família pode englobar gerações 

diferentes e graus distintos de parentesco ou reduzir-se à família nuclear. 

A igreja precisa estar aberta a todo tipo de desafio. Tudo sobre a família mudou 

nos últimos anos. Condição também comum hoje é a existência de casais que resolveram ter 

filhos mais tarde, ou que decidiram não os ter. Normalmente são pessoas que tendem a contar 

com uma maior renda discricionária e que escolhem desviar para o consumo parte das 

economias que teriam que dedicar ao sustento das crianças. Podemos não concordar com eles, 

mas precisamos entender porque agem  assim. Para tanto, vale destacar o seguinte: 
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A base de despesas declaradas das famílias brasileiras está estruturada em 
morar, comer e locomover-se, independentemente do número de pessoas que 
compõem a família e das características do responsável pelo domicílio. Foi o 
que revelou o estudo do IBGE Perfil das despesas no Brasil indicadores 

selecionados, baseado na Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003 e 
que traça um perfil das despesas e rendimento segundo características da 
pessoa de referência, tais como inserção no mercado de trabalho, 
escolaridade, idade, sexo, cor e raça e religião (IBGE, 2009).5 

Há outros desafios que precisam ser levados em conta. Merece destaque, ainda, 

observar no levantamento do IBGE o aumento dos lares unipessoais, ou seja, aqueles 

habitados por uma só pessoa, os quais passaram de 8% para 11% em 10 anos. Cerca de 40% 

dos que vivem sozinhos no país têm mais de 60 anos. Em grande parte, isso se deve ao 

aumento da expectativa de vida, que passou de 63 anos, em 1981, para quase 73 anos, em 

2007 – em outras palavras, ganhamos impressionantes 10 anos de vida, em função dos 

avanços sociais e da medicina. E isso é salutar para a família brasileira. 

A melhoria do índice de expectativa de vida é, sem dúvida, uma excelente 

conquista política para a família brasileira. O aumento da população de idosos em todo o 

Brasil tem dirigido um novo olhar a essa faixa etária, ainda que se saiba, pela mídia, dos 

maus-tratos praticados a idosos e da falta de respeito de familiares aos seus anciãos. As 

igrejas batistas brasileiras precisam olhar para essa fatia em seu grupo e descobrir como 

apoiar esse segmento importante das nossas famílias, com qualidade. 

Como consequência, hoje, de acordo com o IBGE (2009), 10,5% dos brasileiros 

têm mais de 60 anos de idade. Para dar uma ideia da importância desse fenômeno, basta dizer 

que enquanto a população brasileira cresceu 21,6% entre 1997 e 2007, o grupo de pessoas a 

partir de 60 anos aumentou em 47,8%, tendo a faixa etária de 80 anos ou mais crescido 65%. 

Considerando, então, que a taxa de fecundidade continua caindo (passou de 2,54 filhos por 

mulher em 1997 para 1,95 em 2007), fica fácil concluir que o processo de envelhecimento da 

nossa população já é fato. 

Os dados estatísticos que indicam  as mudanças processadas na família brasileira 

demonstram que a composição familiar tradicional (homem e mulher casados, com filhos) 

está presente em menos da metade dos nossos lares. Novos formatos ganham espaço e ajudam 

a mudar a cara da nossa sociedade, mudanças detectadas na família brasileira e assim 

avaliadas em pesquisas do IBGE: 

                                                
5  Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias, Acesso em: 05 mar. 2009. 
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Fatores como o crescimento da participação das mulheres no mercado de 
trabalho podem ter ocasionado mudanças na estrutura das famílias 
brasileiras: o número das que eram chefiadas por mulheres cresceu 35%, no 
período. Esse aumento vem ocorrendo mesmo nas famílias onde há a 
presença do cônjuge (IBGE, 2009).  

Outros pesquisadores nos dão conta do baixo rendimento escolar como algo a ser 

estudado junto ao tema família, uma vez que esse resultado altera a possibilidade futura de 

trabalho e emprego. Por exemplo: entre 1995 e 2005, a taxa de desocupação subiu 3,2 pontos 

percentuais, e o emprego com carteira aumentou 3,2 pontos percentuais. Já a defasagem 

escolar ainda atinge 36,4% dos alunos da 8ª série (atualmente, 9º ano).  

Ao lado disso, as desigualdades entre negros e pardos em relação a brancos 

persistem em todos os indicadores sociais. E não é difícil se observar que, nas camadas em 

que predominam os não-brancos, há uma sobrecarga de trabalho intimamente relacionada a 

salários baixos e à condição mais difícil de vida. 

Outro desafio da família hoje é o problema da solidão, que atinge o que ainda não 

se casou assim como o que já se divorciou, mas não se casou de novo, o que vive a solidão 

doméstica, mesmo sendo casado, os que vivem relacionamentos medíocres. Vivemos dias em 

que, apesar de sermos chamados de sociedade do conhecimento e da comunicação, a falta de 

comunicação entre as pessoas tem aumentado cada vez mais e conduzido à solidão, familiares 

que habitam um mesmo lar. Podemos acessar a Internet e nos conectarmos com milhões de 

pessoas sem ver ninguém. Podemos comprar, pagar contas, trabalhar, pedir comida, assistir a 

filmes, e isso sem sair de casa, como ressalta Boff (1999, p. 29). Isso precisa ser discutido 

hoje pela igreja que sofre o problema, mas age como se ele não existisse. 

É realmente revolucionário o nosso tempo. Tudo vem até a nossa casa, on line, 

mas podemos continuar sozinhos. Temos trocado a realidade concreta com o modo de vida 

diário pela vida virtual, onde se realiza tudo sem que vejamos nada concretamente, muito 

menos as pessoas. Grande maioria vive hoje em apartamento que não conhecem a terra, o 

chão,  a galinha caipira. Ninguém pisa mais a terra, nem a grama, vivemos nas alturas. Para 

Boff (1999, p. 13), precisamos sonhar “com um mundo ainda por vir, onde não vamos mais 

precisar de aparelhos eletrônicos com seres virtuais para superar nossa solidão e realizar nossa 

essência humana de cuidado e de gentileza”.  
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Ao redor do mundo cada vez mais se ouve o clamor por uma nova aliança de paz 

perene com as demais espécies e com a terra. Esse novo contrato social se assenta na 

participação respeitosa do maior número possível de seres humanos, na valorização das 

diferenças, na acolhida das complementaridades e na convergência construída a partir da 

diversidade de culturas, de modos de produção, de tradições e de sentidos para a vida de 

todos. Enquanto isso, a paz dentro da família em muitos casos, parece uma utopia. As famílias 

precisam trabalhar a paz em suas casas em primeiro lugar e  então conquistar o mundo. 

Nesse contexto, surge um novo olhar para a família, embora esteja longe ainda 

uma paixão verdadeira pelo tema. Cresce não apenas uma série de políticas inclusivas 

voltadas à família e desenvolvidas pelo Estado, mas também a participação de ONGs e 

entidades públicas e privadas, nas quais se inserem as ações das igrejas. Segmentos religiosos 

têm demonstrado interesse pela família em termos de atenção, nos últimos anos. 

É preciso, portanto, que sociedade, segmentos religiosos, evangélicos, batistas 

façam por seu turno o seu dever de amor pelas famílias, encarando os  desafios porque 

somente assim teremos dias melhores dentro e fora de casa. E o  reflexo nas igrejas será bem 

mais positivo, agora e no futuro. 

3.2 PROPOSTA BATISTA PARA A FAMÍLIA  

A CBB é o órgão máximo da denominação batista no Brasil. É a maior convenção 

batista da América Latina, representando cerca de 7.000 igrejas, 4.000 missões e 1.350.000 

fiéis. Como instituição, existe desde 1907, servindo às igrejas batistas brasileiras como a sua 

estrutura de integração e seu espaço de identidade, comunhão e cooperação. É ela que define 

o padrão doutrinário e unifica o esforço cooperativo dos batistas do Brasil.   

          De acordo com Faircloth (1959, p. 33-35),  com o nome de Batista, esta denominação 

existe  desde 1612, quando Thomas Helwys, de volta da Holanda, onde se refugiara da 

perseguição do Rei James I da Inglaterra, organizou com os que voltaram com ele, uma igreja 

em Spitalfields nos arredores de Londres. Essas igrejas adotam a forma de governo 

congregacional democrático. São Igrejas autônomas e locais. Relacionam-se umas com as 

outras pela mesma fé e ordem, de forma cooperativa e por laços fraternais. 

 De acordo com Reis Pereira (1979, p. 13), os batistas creem na conversão pessoal de 

cada crente a Jesus Cristo, no exercício de sua responsabilidade individual e que é aceito pela 
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Igreja por batismo, por imersão e mediante confissão da sua fé em Jesus Cristo como salvador 

pessoal. Realizam seus objetivos comuns pela cooperação voluntária, na forma de associação 

de igrejas ou de convenções, como é o caso da Convenção Batista Brasileira. 

 

As igrejas se filiam à Convenção voluntariamente, aceitam sua declaração doutrinária 

e seu programa cooperativo e se comprometem a apoiar e trabalhar pela expansão do Reino de 

Deus. Unidos em torno da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada e da pregação do Evangelho, as 

6.000 igrejas cooperantes ampliam seu raio de ação, inclusive pela organização de cerca de 

centenas de igrejas cada ano e pela evangelização de milhares de pessoas que se convertem e 

são batizadas. A Convenção tem encontrado na cooperação dos pastores e leigos, homens e 

mulheres, na submissão ao Espírito Santo, sabedoria para organizar seus planos e aceitar os 

desafios da comunicação do evangelho. 

Os batistas têm demonstrado interesse histórico pela família no Brasil. No 

desenvolvimento desta pesquisa, foi prazeroso descobrir o quanto já se tem escrito acerca da 

família. São textos diversos, documentos e publicações denominacionais nos quais 

encontramos o que os batistas pensam sobre a família, posição que confirma e fortalece tudo o 

que já foi exposto sobre doutrina bíblica da família no Antigo e no Novo Testamento, além de 

refletir a posição defendida historicamente  pelos batistas quanto à família. 

No primeiro documento, a Declaração Doutrinária (DOCUMENTOS 2004, p. 

23), encontra-se a referência à família no artigo XVII, que diz: “a família, criada por Deus 

para o bem do homem, é a primeira instituição da sociedade. Sua base é o casamento 

monogâmico e duradouro, por toda a vida, só podendo ser desfeito pela morte ou pela 

infidelidade conjugal”. Assim constituída, a família cumpre seu propósito de glorificar a Deus 

e prover a satisfação das necessidades humanas de comunhão, educação, companheirismo, 

segurança, preservação da espécie e o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as 

duas dimensões. Mas caída em virtude do pecado, Deus provê para ela a bênção da salvação 

temporal e eterna mediante a fé em Cristo. Quando salva, no entanto, a família poderá 

cumprir os seus fins temporais e promover a glória de Deus. 

 O segundo documento, que são os Princípios Batistas (DOCUMENTOS  2004, p. 

24), constitui-se  em outro  documento de estudo. Eles trazem no item 4 o seguinte acerca da 

Família: 
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O lar foi constituído por Deus como unidade básica da sociedade. A 
formação de lares verdadeiramente cristãos deve merecer o interesse 
particular de todos. Devem ser constituídos da união de dois seres cristãos, 
dotados de maturidade emocional, espiritual e física e unidos por um amor 
profundo e puro. O casal deve partilhar ideias e ambições semelhantes e será 
dedicado à criação dos filhos na instrução e disciplina divinas. Isso exige o 
estudo regular da Bíblia e a prática do culto doméstico. Nesses lares, o 
espírito de Cristo está presente em todas as relações da família [...]. As 
igrejas têm a obrigação de preparar jovens para o casamento, treinar e 
auxiliar os pais nas suas responsabilidades, orientar pais e filhos nas 
provações e crises da vida, assistir aqueles que sofrem em lares desajustados, 
e ajudar os enlutados e aos que envelheceram  a encontrarem sempre um 
significado na vida. O lar é básico no propósito de Deus, para o bem-estar da 
humanidade, e o desenvolvimento da família deve ser de supremo interesse 
para todos os cristãos.  

No terceiro documento pesquisado, Filosofia da Convenção Batista Brasileira 

(DOCUMENTOS  2004, p. 25), o item 3c, intitulado Organização da Convenção, menciona a 

existência de dez áreas de atuação: Ação social, Comunicação, Culto e Louvor, Educação 

Religiosa, Teológica, Ministerial e Secular, Evangelismo, Evangelização e Missões, Grupos 

específicos como crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, família, deficientes e 

outros ministérios, como Ministério Pastoral, Mordomia cristã e sustento, Música e 

Relacionamentos. Essa organização visa facilitar seu planejamento e coordenação, tornando 

efetiva sua visão global.  

A partir da leitura desse documento, encontramos a confirmação do 

posicionamento dos batistas do Brasil quanto ao valor bíblico da família, destaque que se 

observa também na Declaração dos Batistas e nos Princípios Batistas, e a sugestão de que a 

igreja tenha um ministério de Família para atender a esse grupo específico.  

Ao aprovar esses documentos em Assembleias Anuais e publicá-los, a 

denominação batista brasileira sinaliza a todas as igrejas batistas brasileiras que o apoio à 

família deve se efetivar em cada igreja. Só não conseguimos obter informação das convenções 

estaduais acerca da ratificação desse posicionamento em suas assembleias, uma vez que a 

Convenção Batista Brasileira não tem como, sozinha, arregimentar todos os batistas pela 

família. Cabe a ela tão somente propor e encorajar que seus segmentos o façam, que suas mais 

de 7000 igrejas, 4000 missões e seus quase 9000 pastores espalhados pelo Brasil coloquem 

em prática as suas orientações. 

Surgida a partir de uma iniciativa da Junta de Mocidade da CBB, os batistas 

dispõem de uma revista específica para a família, a revista Casal Feliz. Por 25 anos essa 
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publicação trimestral tem chegado às igrejas com material de qualidade. Por um tempo esta 

revista publicou um encarte que trazia ideias práticas e testemunhos para as igrejas 

trabalharem com Ministério de Família.  

Bem mais antiga, a publicação anual do Manancial, editada e impressa pela 

UFMBB, confirma o empenho da denominação em favor da Família. Essa revista de 

meditação diária com enfoque missionário tem mantido seus objetivos durante décadas, ao 

lado de livros de orientação e formação familiar da própria UFMBB e também da JUERP.  

Destacamos ainda como iniciativa batista a favor da família, no caso, pelos 

idosos, o Congresso Anual Batista Brasileiro da Terceira Idade, realizado com grande êxito há 

mais de dez anos pela Convenção Batista Brasileira, por intermédio da União Feminina 

Batista do Brasil. Esse Congresso tem contado, em média, com a participação de 800 pessoas 

idosas, além de colaboradores que desejam receber capacitação para esse trabalho  com idosos 

que cresce cada vez mais entre os batistas. Mas em termos de Brasil batista é grande a 

diferença não atendida. 

Nos últimos anos, a Família foi tema anual da CBB por três vezes, intercalados e 

assim distribuídos: 1994 - "Preservemos a família - salvemos o mundo" - Divisa: Gn 12:3b;  

2004 - "As famílias e os desafios de um novo tempo" - Divisa: Sl 78:3 e 4; e 2008 - "O 

aperfeiçoamento dos santos na integração das gerações - Divisa: Sl 145:7 

 A escolha dessa ênfase denominacional tem como objetivo trabalhar e aprofundar 

a atenção e o atendimento oferecido por todas as igrejas do Brasil aos seus membros, e 

principalmente despertar amor entre os familiares para cultivarem em seu lar um ambiente 

cristão, tendo sido, em cada um desses anos, publicado pela JUERP, ou pela editora que a 

sucedeu, um livro específico sobre a Família. Registramos, ainda, o cuidado de, nesses 

últimos dez anos, O Jornal Batista abordar semanalmente o tema Família, publicando artigos 

escritos por pastores e líderes do Brasil, com abordagem ética, formativa, histórica e de 

valorização da memória bíblica familiar, como textos narrativos que contavam a vida de pais 

exemplares e reportagens sobre eventos com famílias. 

Nos últimos anos, O Jornal Batista tem utilizado um espaço mais significativo 

dedicado à família, principalmente por meio de publicações do Ministério OIKOS, dirigido 

pelo casal batista Pr. Gilson e Elizabeth Bifano, do Rio de Janeiro. Eles têm, além disso,  
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realizado congressos e publicado livros visando à implantação de um ministério de família em 

cada igreja batista do Brasil.  

O missionário batista  Jaime e sua esposa Judite Kemp, de São Paulo, são o casal 

mais antigo a dedicar-se à área familiar em nosso país. Iniciaram sua missão no Brasil, com os 

Vencedores por Cristo e por muitos anos atuaram na Igreja Batista do Morumbi, São Paulo, 

SP. Hoje, eles atuam no Ministério Lar Cristão e percorrem o Brasil semeando, por meio de 

estudos bíblicos, o plano de Deus para a família e ensinando como ter um ministério de 

famílias nas igrejas. São eles também os editores da revista Lar Cristão.  

Além desses pastores, líderes batistas como  Sérgio e Magali Leoto,  também de 

São Paulo,  que publicam livros, realizam Congressos para famílias, com especial atenção 

para o público dos jovens e adolescentes. Do mesmo modo, o pastor  batista Roberto Silvado, 

da Igreja Batista de Bacacheri, Curitiba-PR, tem alcançado importante repercussão como 

orador para famílias, tanto que o trabalho de sua igreja com famílias  é reconhecido em todo o 

Brasil.  

No Pará, desde 1992, um esforço levou a Primeira Igreja Batista do Pará, Belém, a 

ter o seu ministério com família dando ênfase maior ao Encontro de Casais e de Jovens com 

Cristo, por meio deles muitas pessoas vieram a Cristo. E outras igrejas batistas se 

empenharam como a Igreja Batista da Capunga, no Recife, ao tempo tendo como líder o 

Pastor e psicólogo  Risan-Joper. 

No Estado do Pará, dez associações batistas regionais estão ligadas à Convenção 

Batista Brasileira. Elas somam 160 igrejas e 15 mil membros, enquanto no Brasil ao todo são 

31 convenções estaduais, 40 instituições batistas de ensino teológico filiadas à ABIBET, as 

quais somam um total de 7000 alunos. Diante desses números, passaremos a demonstrar os 

dados da pesquisa  específica acerca do envolvimento das igrejas e instituições de ensino 

teológico com o tema Família. 
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4 A FAMÍLIA E OS BATISTAS BRASILEIROS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO ESTUDO 

A fim de fazer um levantamento ao mesmo tempo localizado e abrangente acerca 

das ações conjuntas ou individuais que as igrejas batistas do Brasil estão realizando em favor 

da família, privilegiamos e começamos pela Convenção Batista do Pará (COBAPA), por meio 

de suas dez (10) Associações Regionais, sem, contudo, deixar de lado as Associações dos 

outros estados que, vinculadas às Convenções dos outros 27 estados, mantêm-se 

permanentemente articuladas à Convenção Batista Brasileira em número de 31 Convenções 

estaduais.   

Para essa pesquisa, diversas metodologias foram utilizadas, primeiro por meio de 

carta e formulário de pesquisa, depois voltamos a falar com esses líderes via telefonema, por e 

mails e até pessoalmente na Assembleia da CBB em Brasília em 2009,  e foi feito assim para 

que, além da participação das igrejas, também tivéssemos uma visão das ações empreendidas 

pelos Seminários e Faculdades Batistas do Brasil ligados à ABIBET/CBB em favor da 

família. Conforme já foi exposto, embora no sentido amplo, preferimos pesquisar batistas do 

Brasil a partir da realidade de Belém e do Pará. 

Considerando, então, a amplitude da pesquisa, quisemos alcançar a Convenção 

Batista Brasileira por seus segmentos, já que, de modo particular, se tratássemos somente de 

Belém, não teríamos como saber se existe ou não um envolvimento denominacional amplo, 

com vistas a atingir a todas as igrejas batistas e a mobilizar as Faculdades para uma melhor 

formação de obreiros na visão da família. Mesmo com dificuldade, conseguimos obter as 

informações desejadas das Associações Batistas do Estado do Pará.  

Quanto ao Brasil batista, inicialmente, encaminhamos via e-mail ou correio vários 

formulários às instituições mencionadas, mas nem metade delas nos retornou suas respostas, o 

que nos levou a uma nova tentativa. Durante a realização da Assembleia Anual da CBB/DF, 

em janeiro de 2009, distribuímos pessoalmente os formulários aos representantes das 

instituições ali presentes, o que nos acrescentou a entrevista pessoal e também o texto escrito 

para que mais rápido  obtivéssemos as respostas às indagações que norteiam esse estudo, tais 

como: (a)  O Que tem sido feito pelas igrejas, associações e convenções batistas para apoiar e 

tratar famílias? (b) Como os seminários e faculdades tratam a temática da família nos 
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programas de formação de pastores e líderes eclesiásticos? (c) Quantas igrejas ou instituições 

batistas apoiam ou realizam programas voltados ao apoio da família? 

De posse das respostas, organizamos os dados obtidos conforme exposto a seguir. 

 

4.2  ASSOCIAÇÕES BATISTAS REGIONAIS DO ESTADO DO PARÁ – A  COBAPA 

Compõem a COBAPA, Convenção Batista do Pará,  dez associações, nomes e 

líderes ao tempo da pesquisa: Associação Batista das Igrejas de Ananindeua, presidida por 

Marison Martins; Associação das Igrejas Batistas do Baixo Amazonas (ABBAM), presidida 

por Quésia Fragoso Xabregas; Associação das Igrejas Batistas de Belém e Arredores 

(ABBAR), cujo presidente é o Pr. Éber dos Santos Oliveira (IB Satélite); Associação das 

Igrejas Batistas do Leste do Pará, presidida por Antonia Dulcinéia L. de Oliveira Araújo; 

ABANEPA, cujo presidente é o Pr. Clésio de Souza Santos (PIB Castanhal); Associação das 

Igrejas Batistas do Sudeste do Pará, presidida pelo Pr. Pedro Oliveira; Associação das Igrejas 

Batistas do Sul do Pará, cujo presidente é o Pr. José Alves; Associação das Igrejas Batistas da 

Região do Tapajós, presidida pelo Pr. Walber Nazareno Lobato Martins; Associação das 

Igrejas Batistas da Região Tocantins, cujo presidente é o Pr. Miguel de Jesus Cunha 

Mendonça; Associação das Igrejas Batistas da Região do Xingu, cujo presidente é José 

Pereira. Esses são dados colhidos no ano de 2007. 

Tendo perguntado às dez (10) Associações do Pará: 1. Quantas igrejas têm o seu 

campo? 2. Quantas igrejas do seu campo atuam com ministério de famílias? 3. Que pastores  

trabalham com Ministério de Famílias? 4. Que peso de importância o irmão dá a um 

Ministério de família na igreja e que resultados o irmão reconhece que esse trabalho tem 

alcançado em sua região?  Chegaram respostas de seis (06) delas (60%): são associações que 

reúnem 131 igrejas, das quais apenas oito (08), menos de 10%, atuam nessa área, e 123 

igrejas, a grande maioria, não atuam,  conforme ilustramos no Gráfico 1, a seguir: 
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Gráfico 1 - Igrejas que desenvolvem trabalho com família no Pará 

Dessas igrejas, identificamos cinco (05) pastores que lideram o trabalho com 

famílias e que têm obtido bons resultados, ou seja, tem havido um crescente interesse de 

casais e famílias envolvidas em novos programas, e outras igrejas e pastores têm percebido o 

valor deste trabalho de natureza bíblica. Os líderes das associações revelaram reconhecer a 

importância do trabalho com família e o interesse de que as igrejas desenvolvam  esse 

ministério de família. 

  

4.3 CONVENÇÕES ESTADUAIS LIGADAS À CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA 

(CBB) 

A Convenção Batista Brasileira integra 31 Convenções, a seguir especificadas: 

Acreana, Alagoana, do Amapá, do Amazonas, Baiana, Carioca, Catarinense, Cearense, 

Unidas do Ceará, Centro América, do Distrito Federal, do Espírito Santo, Fluminense, 

Goiana, Maranhense, Sul Matogrossense, Mineira, Norte Rio Grandense, do Pará, Paraibana, 

Paranaense, de Pernambuco, Piauiense, do Meio Norte, Pioneira do Sul, de Rondônia, do Rio 

Grande do Sul, de Roraima, de São Paulo, Sergipana e de Tocantins. 

 As pesquisas foram encaminhadas ao Secretário Executivo de cada uma delas, em 

julho de 2007, somente formulários de 15 (50%) das  Convenções retornaram a nós com as 

respostas: da região Norte: Amapá, Pará e Amazonas; da região Nordeste: Paraibana, 

Maranhense, Norte Rio Grandense, Baiana e Unidas do Ceará; da região Sul: Pioneira do Sul 
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e Catarinense; do Centro-Oeste: Tocantins e Distrito Federal; do Sudeste: Mineira e 

Fluminense. 

Essas 15 convenções somam 3800 igrejas e seus secretários informaram que, 

delas, somente cerca 200, menos de 10% das respostas,  têm algum ministério com família,  e 

3.600, a grande maioria,  não têm ministério com família, conforme apresentado no gráfico a 

seguir:  
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Gráfico 2 - Igrejas que atuam com ministérios de famílias nas convenções estaduais 

 Dos dados obtidos, o maior número de igrejas e as mais atuantes estão no campo 

Fluminense, cuja extensão ajuda no resultado, em face do seu alto número de igrejas arroladas 

em relação a outros estados menores. Seguindo esse mesmo critério, encontramos a 

Convenção Mineira, seguida da Convenção Baiana. 

Observamos que na região Sudeste há um maior movimento das igrejas em prol 

da família do que no Norte ou no Sul. Também destacamos que uma boa parte da região 

Nordeste desenvolve atividades relacionadas à família. São 7 (sete) estados, mas no total o  

envolvimento é baixo.  

 4.4 FACULDADES E/OU SEMINÁRIOS BATISTAS DO BRASIL LIGADOS À  

ABIBET/CBB 

São 40 as instituições Batistas de Teologia no Brasil ligadas à ABIBET/CBB, a 

saber: 1. Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife; 2. Seminário de 

Educação Cristã – SEC, em Recife; 3. Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio 
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de Janeiro/RJ; 4. Faculdade Teológica Equatorial – FATEBE, em Belém/PA; estes seminários 

são os mais antigos da denominação batista. Por anos eles foram os únicos. São assim  três  os 

nossos Seminários maiores.  5. Centro Integrado de Educação e Missões – CIEM, no Rio de 

Janeiro/RJ; 6. Faculdade Ida Nelson, em Manaus/AM; 7. Faculdade Teológica Batista de 

Brasília-DF; 8. Faculdade Teológica Batista de Campinas/SP; 9. Faculdade Teológica Batista 

de São Paulo/SP; 10. Faculdade Teológica Batista do Oeste, em Campo Grande/MS; 11. 

Faculdade Teológica Batista do Paraná; 12. Seminário Teológico Batista de Ijuí/RS; 13. 

Seminário Teológico Batista do Ceará; 14. Seminário Teológico Batista do Espírito Santo – 

SETEBES/ES; 15. Seminário Teológico Batista do Nordeste, em Feira de Santana/BA; 16. 

Seminário Teológico Batista do Rio Grande Sul, em Porto Alegre/RS; 17. Seminário 

Teológico Batista do Tocantins, em Palmas/TO; 18. Seminário Teológico Batista Fluminense, 

em Campos/RJ; 19. Seminário Teológico Batista Goiano/GO; 20. Seminário Teológico 

Batista de Minas Gerais, em Belo Horizonte/MG; 21. Seminário Teológico Batista Potiguar, 

no Rio Grande do Norte; 22. Faculdade Teológica Batista do Grande ABC/SP; 23. Faculdade 

Teológica Batista Ana Wollerman, em Dourados MT; 24. Faculdade Teológica Batista de 

Bauru/SP; 25. Faculdade Teológica Batista de Itaperuna/RJ; 26. Faculdade Teológica Batista 

de Osasco/SP; 27. Faculdade Teológica Batista Paulistana/SP; 28. Faculdade Teológica 

Batista do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ; 29. Seminário 

Batista Bereano/RN; 30. Seminário Teológico Batista do Cariri, em Juazeiro Norte/CE; 31. 

Seminário Teológico Batista Centralense, em Itaquera/SP; 32. Seminário Teológico Batista do 

Rio de Janeiro, no bairro do Irajá, no Rio de Janeiro/RJ; 33. Seminário Teológico Batista de 

São Luis/MA; 34. Seminário Teológico Batista Gonçalense, em São Gonçalo/RJ; 35. 

Seminário Teológico Batista de Teresina/PI; 36. Seminário Teológico Batista de Belford 

Roxo/RJ; 37. Seminário Teológico Batista de Duque de Caxias/RJ; 38. Seminário Teológico 

Batista de Niterói/RJ; 39. Seminário Teológico Batista do Oeste Carioca/RJ; 40. Seminário 

Teológico Batista de Resende/RJ. 

O formulário dirigido a essas instituições compunha-se das seguintes questões: (a) 

Sua instituição mantém uma disciplina no currículo que vise orientar os futuros pastores a 

liderarem no seu pastorado uma ação pelas famílias nas igrejas do tipo Ministério com 

Famílias ou parecido? (b) Sua instituição promove atividades periódicas extracurriculares 

sobre família (como conferências e/ou outro programa), visando aos leigos da sua cidade ou 

pastores e igrejas? (c) Sua instituição tem outras atividades aqui não mencionadas que 

promovam e fortaleçam a Família? Se sim, podem nos informar? 
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Das 40 instituições pesquisadas, 16 (40%) responderam às perguntas, 34, a 

maioria,  não responderam, conforme apresentado no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 - Instituições de ensino que responderam à pesquisa 

 Queremos destacar aqui duas dificuldades fundamentais observadas na fase de 

captação das informações desta pesquisa: uma é que, apesar do envio do material com um ano 

de antecedência a todas as instituições, confirmação de recebimento na instituição e 

solicitação de resposta, a devolução do material não se deu a contento, dificuldade que gerou 

a segunda: a impossibilidade de um mapeamento mais consistente da realidade das 

instituições batistas do Brasil na abordagem do tema. Aparentemente houve um pequeno 

interesse por este assunto, até porque a maioria não tem feito mesmo algum trabalho com 

famílias, conforme foi confirmado verbalmente. 

Vamos avaliar os resultados, em relação à primeira pergunta (Sua instituição 

mantém uma disciplina no currículo que vise orientar os futuros pastores a liderarem no seu 

pastorado uma ação pelas famílias nas igrejas do tipo Ministério com Famílias ou parecido?); 

A Faculdade de Belém informou que atualmente não existe uma disciplina específica em seu 

currículo, mas que já a teve por cinco anos; o Seminário de Mato Grosso do Sul informou que 

inclui na disciplina Ministério Pastoral certa ênfase ao trabalho com famílias; as instituições 

do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro (Seminário do Sul, Niterói e Gonçalense), CIEM e 

Seminário Teológico de Recife e  o de Niterói adotam uma disciplina que aborda a temática; o 

SEC de Recife afirma que, além de adotar uma disciplina específica, inclui em outras 

disciplinas a temática; o Seminário Teológico Batista de Goiânia informou que inclui a 
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temática na disciplina Ministério Pastoral e Aconselhamento. É um dado realmente pequeno 

diante do tamanho do Brasil, mas animador se houver trabalho para melhoria desse quadro.  

Quanto à segunda questão colocada (Sua instituição promove atividades 

periódicas extracurriculares sobre família (como conferências e/ou outro 

programa?), visando aos leigos da sua cidade ou pastores e igrejas?), a Faculdade de Belém 

informa que, quanto à família, não realiza atividade extracurricular; o Seminário Batista 

Regular de São Paulo e ligado à ABIBET oferece cursos intensivos para os não matriculados 

e atualizam periodicamente os pastores nessas áreas; o Seminário Teológico Batista de Mato 

Grosso do Sul relata que promoveu a ida do Ministério OIKOS para um ciclo de palestras; o 

Seminário Teológico Batista do Paraná oferece atividades extras visando aos líderes leigos do 

estado; e o Seminário Teológico Batista de Niterói oferece curso à comunidade referente à 

temática família. 

O Seminário Teológico Batista da Zona Oeste de São Paulo, capital, desenvolve 

no curso de gestão ministerial (voltado para atualização pastoral) uma disciplina chamada 

Cuidados Pastorais com a Família, enquanto a Faculdade Teológica de São Paulo/SP, o 

Seminário do Sul, o do Rio de Janeiro/RJ e o de Goiânia informaram que não ofertam 

sistematicamente uma disciplina específica, mas que esporadicamente desenvolvem ações 

referentes à temática. O  SEC não realiza atividades voltadas para a família, mas  o ITEBES 

sim. O CIEM desenvolve atividades com família em forma de projetos, e o Seminário de 

Recife atualmente não oferta ou desenvolve qualquer atividade. Se o interesse aumentar, já 

fica provado que poderemos fazer grandes coisas para Deus na família no Brasil.  

Quanto à terceira pergunta, (Sua instituição tem outras atividades aqui não 

mencionadas que promovam e fortaleçam a Família? Se sim, podem nos informar?) cinco 

instituições responderam que “não”, mas acrescentaram que desenvolveram outra atividade 

afim, de modo pontual, aproveitando datas comemorativas. Já o Seminário de Niterói oferece 

um curso de extensão direcionado a famílias. 

O SEC, em Recife, realiza trabalhos com as famílias diretamente em suas 

dependências. O Seminário do Sul não dispõe desse serviço, mas atua com Capelania, 

ajudando os alunos em assuntos familiares. O Seminário Teológico Batista Gonçalense, o 

Seminário Batista Regular de São Paulo, o Instituto Teológico Batista do Espírito Santo e o 

Seminário de Tocantins declararam não ter empreendido ações de apoio à família.  
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O Seminário Teológico Batista de Mato Grosso Sul dá apoio comunitário às 

igrejas na área de aconselhamento e realiza um retiro com estudos sobre família. O Seminário 

Teológico Batista do Paraná informa que não desenvolve projetos com atividades de 

atendimento às famílias, mas aborda a temática em Capela. O Seminário de Goiânia lançou 

em 2009 um projeto de apoio a famílias vitimadas de câncer nos hospitais. O CIEM,  no Rio, 

apesar de não desenvolver projetos de atendimento direto a famílias, prepara seus estudantes 

de missões a trabalharem nessa perspectiva.Vemos uma boa perspectiva para o futuro, à luz 

desses dados, embora não preencham a indagação sobre o que já vem sendo feito, é animador 

para o futuro. 

Assim, pudemos avaliar  o resultado observado, a começar pelo Pará, por 

exemplo, em que cerca de 15 mil batistas compõem 10 associações. Destas, apenas 6 

responderam que em poucas igrejas existe “algum” trabalho que vem sendo desenvolvido 

com famílias, número que consideramos pouco expressivo. Demanda um despertamento bem 

maior. Tomamos conhecimento, ainda, de que as associações, entidades aglutinadoras de 

igrejas, também não promovem ações dessa natureza, o que sugere, portanto, que a 

Convenção do Estado do Pará  não esteve envolvida de modo expressivo em atividade dessa 

natureza até o ano de 2008.  

Quanto aos resultados das 31 Convenções Batistas dos outros estados do Brasil, 

todas ligadas à Convenção Batista Brasileira, obtivemos 15 respostas. Dos dados levantados, 

tomamos conhecimento de que também em todo o Brasil, num universo maior que um milhão 

e meio de batistas, o número de igrejas das convenções dos estados que, segundo dados a que 

tivemos acesso, estão ligados a um trabalho de família, para a família, ou a um Ministério de 

Família, é muito irrisório diante da dimensão nacional. Diante disso, podemos desde já 

considerar que poucas igrejas e pastores demonstram estar verdadeiramente interessados num 

programa de apoio às famílias. Outros alegam falta de treinamento específico, mas que 

gostariam de fazer algo. Outros parecem ter outros focos ministeriais que consideram mais 

relevantes, embora ninguém diga isso textualmente.  

Por último, procuramos nesta pesquisa levantar dados concretos acerca das 

disciplinas escolhidas pelas entidades batistas de ensino de Teologia, com vistas a suprir a 

demanda futura do ministério de seus alunos com relação à família. Além disso, desejamos 

saber que atividades internas o próprio seminário tem desenvolvido para alcançar professores, 

alunos, igrejas e pastores das suas cidades, e se há incentivo à produção de publicações nesse 
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tema. Saber se eles realizam fórum de debates dos temas sobre família mais comuns hoje, à 

luz da Bíblia, com alunos ou com a comunidade dos batistas locais no entorno dos seminários.  

Diante das respostas colhidas, mais uma vez observamos que a participação das 

instituições de ensino teológico, apesar de pequena, permitiu que antevíssemos algumas das 

ações pontuais ou sistematizadas dessas instituições no campo da família. Das 40 instituições 

batistas de ensino de Teologia em todo o Brasil, que somam perto de 7000 alunos, 16 

instituições, que são  40% do total, nos responderam informando que desenvolvem algum tipo 

de trabalho de formação nessa área. Isso representa quase 50% e alcança cerca de 1000 alunos  

em sete (07) cidades, podendo somar um número considerável em todo o Brasil, de alunos,  

de igreja a serem envolvidas, instituições de Teologia mais despertadas e sendo mais úteis à 

comunidade do povo batista 

Embora pareça desanimador não se ver muitas igrejas envolvidas, como era o 

desejo da indagação, podemos dizer, entretanto, que a perspectiva de futuro é promissora, 

uma vez que muitas igrejas já se despertam hoje para atender a seus membros e algumas 

Associações começam a atuar no campo da família. Além disso, as Convenções já sinalizam 

uma esperança e os Seminários manifestam que estão interessados em mudar esse quadro, 

criando uma disciplina na área de família e/ou desenvolvendo atividades com pastores e 

igrejas neste sentido. Isso é bastante alentador. Se mais Seminários promoverem atividades 

acadêmicas nessa direção, esse quadro mudará no futuro 

Parece que a razão do baixo envolvimento em causa tão nobre está ligada à nossa 

herança, ao modelo das nossas ênfases do passado e mesmo de tempo mais recente; já 

tivemos o  foco exclusivamente missionário e de expansão: hoje há um foco de grandeza para   

que as grandes igrejas se tornem megaigrejas, mas nem sempre esse projeto  inclui uma ação  

pelas famílias; porém o que mais deveria nos desafiar, seja qual for o tamanho da igreja local, 

é  a crise  atual que atinge as igrejas, com tantos divórcios, crises visíveis, sabidas  e não 

sabidas, no seu meio. Tudo isso nos leva a pensar que haverá, por força dessa pressão,  uma 

reação normal para os próximos anos por parte de pastores, igrejas, seminários e convenções. 

E então esse quadro  há de se transformar na esperança de que, num futuro próximo, uma 

nova pesquisa trará dados mais animadores. As igrejas serão mais atuantes em prol das 

famílias.  
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Para adição e para registro informamos que no Sudeste as igrejas de Minas, Rio 

de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo têm um número maior de ações em prol da família, 

sendo que possivelmente o Rio de Janeiro seja o estado em que se observa  um maior 

interesse neste sentido, como verificamos inclusive em atividades divulgadas em O Jornal 

Batista e na Revista Lar cristão, além de informações obtidas no Ministério OIKOS. Já nos 

estados do Sul, as igrejas de Curitiba, no Paraná, destacadamente a Primeira Igreja Batista e a 

de Bacacheri desenvolvem o maior número de ações. Em Florianópolis e Porto Alegre, há 

também algum trabalho sendo desenvolvido de menor porte. 

No Centro-Oeste, temos conhecimento somente acerca de igrejas em Brasília, 

algumas das quais desenvolvem trabalho específico com casais, realizam frequentes encontros 

com casais. Quanto às igrejas do Norte, temos conhecimento de que, em Palmas, no 

Tocantins, as atividades com casais estão começando a se desenvolver, enquanto nas igrejas 

do Amazonas destaca-se a Primeira Igreja Batista de Manaus, que tem, entre outras 

atividades, realizado um Congresso Anual de Família, envolvendo toda a família. O destaque 

fica, então, para Belém-PA, onde há mais de 15 anos a Primeira Igreja Batista do Pará lidera 

atividades na direção da família.  

Diante desse quadro geral, podemos concluir que: com a maior urgência, pastores, 

igrejas, associações, convenções estaduais e Seminários devem avaliar o quanto estão 

atrasados no seu apoio bíblico às famílias, assim como  à urgência com que líderes 

capacitados e de renome devem atuar nesta área em prol do fortalecimento das famílias no 

país, por meio das igrejas e/ou de Convenções Estaduais. Por que se conclui deste modo? Por 

que (1) a maioria expressiva das igrejas batistas do Brasil não está envolvida com um 

ministério de família ou de casais; (2) com raras exceções, as Convenções Estaduais não têm 

promovido trabalho nesse sentido; (3) os Seminários e Faculdades, em sua maioria, não 

oferecem disciplinas específicas sobre família em seus currículos, nem outras atividades; (4) 

as Convenções estaduais precisam promover todo tipo de congresso, simpósio, fórum de 

debate acerca de família e como trabalhar com ela hoje, fazendo isso como um serviço às 

igrejas e pastores, atividades especiais e/ou de treinamento de liderança específica nesta área. 

Precisamos  capacitar liderança nas igrejas, nos estados e nos Seminários com a maior 

urgência.  

No Pará, o Seminário Equatorial, que já manteve esta disciplina: Ministério com 

famílias - em sua grade curricular por cinco anos, mas não a oferece mais; nos demais 
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seminários não temos  registro concreto de atividades para docentes ou discentes que 

envolvam as igrejas da região ou capacitem líderes neste sentido, ou mesmo que promovam 

Congressos ou Fórum de debates sobre família. 

Como vimos, a denominação batista tem um bom suporte documental e bíblico 

sobre a  família e uma história de publicação de material de qualidade pela JUERP -  e, nos 

últimos tempos, pelo Jornal Batista. O maior destaque, contudo, pela qualidade e frequência 

das matérias, deve ser dado ao material publicado pela União Feminina, com vários livros à 

disposição de todos, tais como: Família cristã e os desafios do século XXI, de João Falcão 

Sobrinho, e mais Cerimônias de casamento, Mulheres da Bíblia, Aconselhamento cristão em 

tempos de crise, editados sobre família, bem como o destaque para a publicação  batista  

trimestral da  revista Casal Feliz. Essa publicação da CBB  já ofereceu no passado um encarte 

com roteiros de trabalhos realizados por diversas igrejas no Brasil, ali compartilhado em favor 

das famílias. Sabíamos também, por meio das reportagens da revista,  que igrejas estavam 

fazendo algo pelas famílias no Brasil.  

Apesar do potencial humano e doutrinário, dos estudos e do material de apoio 

disponível acerca do tema família, as igrejas batistas têm dado ênfase a muitos outros 

ministérios, e o ministério com famílias parece ter ainda que esperar a sua vez. Como vimos , 

temos material bíblico e humano capaz, só falta a visão e a disposição de fazer. 

 Andando pelo Pará e pelo Brasil, especialmente durante os últimos três anos, foi 

possível  constatar esta realidade expressa neste trabalho. É extraordinário o potencial das 

igrejas batistas, dos pastores e líderes, mas nos envolvemos com outras ênfases e deixamos o 

ministério de família sem um apoio maior.  

Atividades realizadas por meio de eventos continuam sendo predominantes, ainda 

que sem um calendário regular de programações para a família. Enquanto isso, cada dia mais 

igrejas batistas enfrentam crises causadas pela ética das suas famílias e por falta de cuidado e 

atendimento preventivo. Parece ficar claro que todos os demais ministérios que tanto amamos 

são mais importantes do que o ministério com famílias nas igrejas. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta apresentação destacou a importância de as igrejas batistas repensarem o seu 

aparente distanciamento de um programa sistemático de apoio às famílias. Num primeiro 

momento, faz-se necessário compreender a evolução histórica da família. Ler tudo que for 

possível sobre as famílias contemporâneas, sobretudo a brasileira, que é o nosso foco, e mais 

ainda das igrejas batistas. 

Além do que as ciências têm pesquisado nos últimos anos acerca da família, e dos 

muitos estudos realizados recentemente por novos cientistas, decidimos pesquisar 

biblicamente tudo quanto for  possível no Antigo e no Novo Testamento sobre a família, 

como os personagens marcantes, qual o conteúdo de ensino de forma geral e ampla que se 

aplica à vida dos que creem em Deus e em Jesus e em sua igreja no mundo inteiro, como isso 

se reflete no aqui e no agora das pessoas. Fomos adiante questionando, se tudo isso é tão 

importante, como de fato é, por que as igrejas batistas não estão empolgadas com a 

possibilidade de trabalhar mais  e mais em resgatar famílias  que estão vivendo um caos da fé, 

do amor, da falta de  ternura? Que gera violência, separação, divórcio e, às vezes, até morte. 

Dedicamos então tempo para pesquisar junto às igrejas batistas do Brasil, através de 

associações, convenções, seminários, líderes, em busca de um perfil de envolvimento dos 

batistas num programa de acolhimento e terapia espiritual das famílias das igrejas e das outras 

famílias  que  estão no entorno das igrejas. E encontramos o resultado que procurávamos, e 

algumas das nossas hipóteses foram confirmadas. 

As etapas desta pesquisa evidenciam que a família ocupa um lugar central nas 

configurações sociais. Mesmo com seus novos e modernos arranjos e consequentes desafios, 

ela é o núcleo humano e social de maior importância para a formação dos homens. Mas não 

têm o mesmo interesse se perguntamos às igrejas batistas o quanto elas se envolvem com 

famílias ou lhes dão apoio. Mesmo sem envolvimento, pastores e líderes sempre dizem o 

melhor sobre as famílias e o quanto seria bom fazer algo por elas.  

Pelo que estudamos, do ponto de vista Bíblico, a família mostra-se como chave no 

plano de Deus para a vida social e espiritual do homem, e a doutrina batista mostra sua 

compreensão na definição de seus princípios e na elaboração de material bibliográfico de 

apoio e reflexões relacionadas à família. 
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No entanto, no tocante à atuação das igrejas, associações e convenções, as ações 

efetivas ainda não chegam a ser significativas, considerando-se o número de igrejas batistas 

no Brasil. É provável que a falta de abordagem desse tema de forma mais sistemática na 

formação dos pastores e líderes, conforme indicado pelos seminários e faculdades, seja um 

dos elementos mais significativos a se considerar para entendermos as dificuldades em 

efetivar ações voltadas para o tratamento das famílias nas igrejas. 

Os batistas se orgulham de suas crenças e do que defendem com ardor, mas é 

preciso também cuidar das feridas das pessoas da igreja, ou não haverá cura. As igrejas não 

podem ficar omissas a nenhum tipo de adversidade, muito menos à miséria da desagregação 

familiar vivenciada nos dias atuais. É necessário que haja atenção pastoral, tanto do pastor, 

pessoalmente, como de uma equipe de líderes por ele designada e treinada para o ministério 

de família. A proposta de formar mentores de famílias nas igrejas pode ser uma solução 

interessante, mas é preciso contar com o apoio de Convenções e Seminários para as ações 

formativas, reconhecendo que servir às famílias é um dever de todas as igrejas e segmentos 

Batistas do Brasil. 

Ser pastor de uma igreja local é tarefa das mais difíceis e desafiadoras. O líder 

leigo pode não conseguir perceber as questões que um pastor enfrenta ao ouvir as 

necessidades dos membros de sua igreja ou congregação – elas vão dos cuidados com as 

crianças até a atenção aos membros da terceira idade; da visita a um quarto de hospital, onde 

o bebê acabou de nascer, a outro, onde uma senhora, mãe de quatro filhos, está à beira da 

morte. O peso espiritual e emocional de liderar e amar um rebanho de crentes constitui-se 

num fardo por vezes aterrador que ocupa os pastores e forma uma pesada carga sobre suas 

costas.  

Os líderes e pastores têm de enfrentar o desânimo vindo da dificuldade criada por 

algumas pessoas para seus próprios casamentos e famílias, e alimentar a esperança, como fez 

o profeta Eliseu ao atender a uma mulher que perdera seu marido e ficara padecendo 

necessidade com dois filhos. Como viu que seus filhos poderiam se tornar escravos, ela 

buscou socorro no profeta, que lhe disse: “Mulher, o que eu posso fazer por você? Eu não sou 

Deus, mas  o que há em sua casa? E ela lhe contou. Então ele lhe disse: volta para a tua casa 

fecha a tua porta tu e teus filhos, junta muitas vasilhas e ora com teus filhos e Deus vai te 

abençoar” (2 Rs 4.1-7).  
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A igreja sofre quando pessoas daquele rebanho sofrem agruras. Por isso, onde 

houver um pastor bem formado, preparado, treinado para esse fim, deve haver uma resposta 

de Deus para cada problema. Os pastores precisam aprender a aconselhar, a usar a Bíblia, a se 

importar com o sofrimento de suas ovelhas, e  não  a espiritualizar questões concretas, dores 

emocionais, dilemas sociais que precisam ser respondidos. Além disso, o pastor deve ensinar 

esses caminhos aos mais experimentados, para que todo o rebanho seja atendido.  

A igreja deve compartilhar essa visão com seu pastor, para juntos levarem às 

famílias da igreja o suprimento bíblico de sustentação nessa hora difícil, por meio dos 

conselheiros bíblicos de família, ou mentores de família. Essas estratégias podem edificar a 

igreja e fortalecê-la. 

Entendemos que, além disso, é necessário que se ofereça maior ênfase familiar à 

formação do pastor, em face do desafio da família hoje. O desejo de encarar esse desafio de 

trabalhar pelas famílias deve começar na igreja e seu pastor na igreja local. Os pastores 

sentem de perto esse problema que já está afetando grandemente a vida da igreja. Os 

divórcios aumentam cada vez mais todos os anos,  e agora também dentro  das igrejas. É daí 

que começa a luta pela família. Depois das igrejas locais, as associações são o segundo foco 

de interesse na nossa estrutura denominacional. Estas sempre foram o ponto forte dos batistas. 

Podia-se agora arregimentar igrejas da área e lutar pelas famílias junto às Convenções.  

Depois das associações, as Convenções Estaduais são também muito importantes. 

E este foi o direcionamento da nossa pesquisa, ou seja, saber nos diversos setores da 

denominação batista, a partir do Pará, sobre esse envolvimento, e vimos que ele é baixo de 

região para região no Brasil e chega a ser pouco expressivo ou quase nada em alguns estados. 

Convenções Estaduais reagindo positivamente dariam suporte às associações e pastores no 

sentido de participarem de congressos sobre família, de cunho pastoral e de família, e de 

melhorarem, assim, o nível de acolhimento e de  atendimento. Há tanta gente capaz, só falta 

mobilizar.  

O foco final da pesquisa foi voltado para os Seminários, e creio ser nesse lugar o 

ponto de grande fomentação de ideias, de fóruns de família. Como casa de profetas, os 

seminários devem levar o obreiro de hoje a entender esse grande desafio e dar-lhe suporte 

neste  sentido,  desde a aula sobre família a programas de apoio e encontros no Seminário que 

levem todos a pensar no grande desafio e quais as soluções bíblicas que servem até hoje às 
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nossas igrejas. A formação dos pastores em Institutos e Seminários carece que se inclua uma 

disciplina, mesmo que opcional, relacionada ao ministério com famílias, com estágio em 

igrejas no período do semestre.  

Não há muito material bibliográfico disponível para trabalhar nesse ministério; 

por isso, é preciso que haja dedicação à criação de material bibliográfico e didático brasileiro  

para o espaço formativo. Recomendamos dois livros que atendem à oferta de disciplina sobre 

ministério com famílias: Famílias Fortes, Igrejas Fortes e Ministério com famílias, 8 grandes 

idéias para os pastores do século XXI, citados na bibliografia (Rainey, 2001). Para trabalhar o 

aconselhamento bíblico da família, temos uma boa quantidade disponível nas livrarias e 

bibliotecas. 

Aprimorar o papel das Associações, Convenções e Seminários batistas junto às 

igrejas no apoio ao ministério com famílias, é a terceira ênfase conclusiva que nos faz propor 

às igrejas e Associações que reconheçam a necessidade de se organizarem em favor das 

famílias, da sua igreja e derredor. Capacitação para as equipes que  devem ser organizadas 

conforme  os potenciais de cada região. 

Um ministério com famílias não prescinde de uma sala para funcionar, mas 

precisa sim de líderes. As igrejas e a denominação precisam urgentemente de líderes e leigos 

que comecem o ministério a partir dos seus próprios lares, como Js 24.15, para, dessa forma, 

dar testemunho das mudanças que Deus começa a operar e como todos os lares podem ser 

envolvidos num grande mutirão de ajuda mútua.  

O Ministério de família precisa, à luz da Bíblia e de estudos que expliquem o 

plano de Deus para as famílias, de um pastor muito interessado e de ideias simples; os 

ajuntamentos devem ser feitos com simplicidade  e companheirismo. 

As Convenções Estaduais poderiam chamar para si a promoção de semanas 

especiais de família junto às igrejas e Associações, disponibilizando material de apoio e 

preocupando-se em levar as igrejas ou pequenos grupos de igrejas a desenvolverem ações de 

forma conjunta, como meio de potencializar recursos humanos e materiais. Seminários e 

Convenções Estaduais podem fazer convênios, sobretudo, nos estados onde há Associações 

tão grandes em número quanto outras  Convenções em outros estados, como é o exemplo do 

Rio de Janeiro. 
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A ideia de ter  conselheiros bíblicos também poderia ser estimulada para as igrejas 

ou  promover pequenos grupos de família ou casais nas  igrejas. Deste modo, as pessoas ficam 

fortalecidas porque o aconselhamento bíblico sério é, por natureza, verdadeiro, e por isso 

mesmo eficiente e eficaz. Se a cidade tiver um Conselho de pastores evangélicos ou batistas, 

por meio desse grupo, deve-se começar a conscientização e, a partir daí, abrir o leque na 

direção de todas as igrejas batistas. 

No campo da formação, sugerimos que haja incentivos da Convenção Batista 

brasileira, Convenções Estaduais, Ordens de Pastores Estaduais para oferecimento aos 

pastores, pelas entidades formativas, de cursos de capacitação na área, formação de centros de 

capacitação com atuação ampliada, inclusive na preparação e produção de publicações de 

fundamentação para o trabalho com famílias. 

Os Seminários, que visam capacitar obreiros, deviam gastar um pouco mais do 

seu tempo abrindo o seu espaço físico a oportunidades diversas, como fóruns, seminários, 

congressos sobre família, abertos tanto ao seminário quanto à cidade onde forem realizados, 

melhorando assim positivamente a sua participação e trabalhando no aperfeiçoamento de 

sistemas de apoio à família hoje. Nessas tarefas de natureza religiosa, deve ser aberto espaço e 

convidar profissionais de outras ciências que possam ajudar a família, como psicólogos, 

médicos, pedagogos e outros. Antes, as instituições formativas precisam reconhecer o atraso 

nessa área e a relevância do atendimento a essa demanda. 

Se boa parte dos pastores batistas  começasse  agora a trabalhar pelas famílias  em 

sua igreja e região, com as suas próprias ferramentas e com disposição, teríamos um 

contingente extraordinário de líderes  que influenciariam outros a ministrar às  famílias. Isso é 

feito, contudo, por um grupo pequeno de pastores e líderes que se lançam pelo Brasil, fazendo 

o que centenas de pastores e líderes fariam melhor. Refiro-me ao trabalho, por exemplo, do 

Pr. Jaime e Judite Kemp, sua esposa, em São Paulo; do Pr. Gilson e esposa, psicóloga,  

Elizabeth Bifano, do Rio de Janeiro; de Sérgio e esposa, Magali Leoto, São Paulo; do  pastor 

Roberto Silvado, no Paraná, entre outros. 

Existe uma dúzia ou mais de outros obreiros que procuram alcançar e encorajar a 

muitas igrejas. Ainda maior impacto teria se a denominação se despertasse para um trabalho 

mais aprofundado na área de família em todo o Brasil e oferecesse sua boa reação, sua boa 

experiência, sua boa doutrina, suas instituições, seus 40 seminários, seus quase 9000 pastores, 
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suas 7000 igrejas, suas 31 Convenções Estaduais e a todas as associações batistas existentes 

no Brasil.  

Aqui no Pará, temos, atuado com o ministério de famílias, em nome do Espaço 

Amor à Família, uma Associação Cristã, sem fins lucrativos, fundada em 2007 por irmãos  da 

Primeira Igreja Batista do Pará, Belém, além de evangélicos de diversas igrejas e amigos, 

tendo como grande laboratório o trabalho de 15 anos com o Encontro de Casais e de Jovens 

com Cristo. A percepção desse trabalho levou-nos a desenvolver outras ações, como: dia da 

família, aconselhamento pastoral familiar diário, ação com a terceira idade, curso de 

preparação ao casamento, congresso de família e outras atividades que fortaleceram o trabalho 

com família na capital e região, e apoio aos sozinhos. 

A Associação Espaço Amor à Família, ao tempo da pesquisa, já havia  

desenvolvido ações nas seguintes igrejas e instituições no Pará: Nova Esperança da Cidade 

Nova, Nova Marambaia, PIB da Marambaia, PIB de Castanhal, Monte Sinai de Ubintuba, PIB 

do Guamá, Instituto Bíblico de Abaetetuba, PIB Val-de-cans, PIB de Parauapebas, Igreja do 

Tabernáculo Batista de Marituba, PIB do Tapanã, Igrejas Atalaia, Perebebuí, Batista da 

Cremação, Jurunas, Salinas, Instituto Palavra da Vida-Benevides (Módulo Família), 

Salinópolis, Igreja Nova Esperança - Castanhal, Igrejas de Palestina do Pará,  PIB de 

Santarém, Altamira, Tailândia, Canaã do Telégrafo, Pedreira, Congressos da União Feminina 

do Estado do Pará, em Sta Izabel e Parauapebas, Associação das Igrejas Batistas do Baixo 

Amazonas – Santarém, Igrejas Nova Esperança da Cidade Nova, Igreja Batista Sião, além de 

diversas igrejas Cristãs Evangélicas, igrejas da Assembléia de Deus e Igrejas Batistas da  

Convenção Batista Nacional.  

Além disso, o trabalho da Associação desenvolveu projetos diversos em outros 

estados do Brasil para ministrar às famílias, a saber: Recife- PE, Caruaru- PE, Natal- RN, São 

Luís- MA, Carolina- MA, Araguaína- GO, Salvador- BA, Itaperuna- RJ, Maceió- AL, 

Macapá- AP, Miranorte- GO e Congresso de Idosos, em Goiás- GO, Camboriú- SC e São 

Lourenço- MG, tendo vivenciado um ponto alto ainda com as famílias  em Cabinda, Angola,  

na África.   

O Ministério OIKOS, com quem o Espaço Amor à Família mantém convênio, 

liderado pelos pastores Gilson e Elizabeth Bifano, nos informa que em 2008 as seguintes 

igrejas interessadas foram alcançadas: Igreja Evangélica de Vitória- ES, Encontro de homens 
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em Rondonópolis- MT, Congresso de Família em Cel. Fabriciano- MG, PIB de Campos dos 

Goitacazes- RJ, Águas de Lindóia, Betel- SP, Imperatriz- MA, Nova Iguaçu- RJ, Ebenézer  

Ivinhema- MS, 5ª Igreja Batista de Taubaté- SP, Seminário para Líderes- SP, 2ª Igreja Batista 

de Barra de São João- RJ, PIB de Santarém- PA, São José dos Campos- SP, com  atividades 

como seminário para casais, pastores e líderes e Encontro de preparação ao casamento para 

noivos, Congresso de Família, Seminário de Sexualidade, 8º Congresso OIKOS CRESCER 

para  adultos, solteiros, divorciados e viúvos em Cabo Frio/ RJ, e treinamento de líderes para 

começarem um ministério com famílias na sua igreja.  

Além disso, o ministério OIKOS indica a participação de outros obreiros que 

representam outras igrejas nas quais também se desenvolvem trabalhos com famílias. 

Registramos, assim, os pastores que têm prestado serviços à família das igrejas evangélicas do 

Brasil. São eles: 

a) Pr. Josué Gonçalves (www.josuegoncalves.com.br/familiaegraca) desenvolve 

um ministério de família, é onferencista e produz material para estudos familiares.  

b) Noélio Duarte (prof.noelioduarte@hotmail.com) é conferencista de família, 

especialmente na comunicação familiar.  

c) Pr. Calixto Silva  (Igreja Batista do Bacacheri, Curitiba-PR, junto ao Roberto 

Silvado www.ibb.org.br) é conferencista de família e sua igreja atua com grupos familiares. 

d) Pr. Risan-Joper (risanjoper@hotmail.com), psicólogo – Canadá (Ex-Ministro 

de Família da Igreja Batista da Capunga – Recife-PE) realizou congressos anuais de família 

com 1000 pessoas. 

e) Pr. Gerson Avena é Ministro de Família da PIB de Curitiba-PR e promove um 

Retiro anual de casais com mais de 150 casais  (www.pibcuritiba.org.br). 

f) Pr. Aloísio Penido, da PIB de Juiz de Fora-MG (www.pibjf.org.br), realiza 

Encontros com casais.  

g) Pr. Arlécio Franco Costa trabalha com casais e famílias, na Igreja Batista do 

Barro Preto-BH MG (site: www.ibbp.org.br). 
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Frente à ação desses ministérios isolados, acreditamos que, com a ampliação das 

propostas, a família de nossas igrejas e seu entorno estaria se fortalecendo e constituindo outra 

realidade social em nossas comunidades. Assim, fortalece-se a necessidade de desenvolver 

atitudes que permitam que o projeto de Deus para a família aconteça de modo natural.  

Cumpre-se, assim, a proposta final: que haja um grande despertamento nacional 

das igrejas batistas e instituições afins pela família, desde o município, capital, associações, 

convenções e seminários, para que possamos, em nome de Jesus, salvar as famílias, dentro e 

fora das igrejas em todo o nosso país. Que atitudes devemos ter?  Essas atitudes abaixo 

resumem as considerações, sugestões, encaminhamentos desse estudo para o ambiente da 

família: Devemos, com base em  Sl 78.3,4:  

- Apresentar a pessoa de Deus aos familiares de modo saudável, dinâmico, 

contextualizado, e guardando as mesmas verdades positivas da Bíblia. O legalismo e o 

fanatismo tiram esse doce prazer. Abraão vivia o Deus de Amor.  

- Fazer da oração o eterno legado de amor, confiança em Deus e comunhão entre 

os membros da família. Orar pelo simples prazer de orar. Ter uma cultura de oração 

doméstica. Resgate o Pai Nosso com as suas lições.  

- Resgatar os princípios bíblicos da disciplina, com urgência, na formação dos 

filhos. Os pais crentes estão perdendo os seus filhos por causa da indisciplina. Se não foi 

ensinado Provérbios 22.6 até os cinco anos, como será aos doze?  

- Desenvolver o projeto ético familiar desde a infância, de modo simples, e na 

adolescência/juventude, trabalhar os valores de Provérbios (Pv 15.1 e 22.6, entre outros). A 

ética bíblica tem sido um valor esquecido nos lares cristãos. Uma dracma perdida (Lc 15).  

- Fortalecer os laços do casamento e trazer os filhos para esse viver amoroso 

para que eles se sintam parte de um todo abençoado por Deus (Sl 127.1). O Convívio 

harmonioso edifica.  

- Faz-se necessário pensar como igreja que os pastores precisam cuidar também 

das famílias deles. Ele deve ter um grande interesse por família na igreja, interesse pelas 

famílias das igrejas e pelas de fora da igreja, mas ele precisa primeiro dar esse exemplo na 

sua família. Uma família pastoral desconcertada será de péssimo exemplo para a igreja. 
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Levá-los a gostar desse projeto de Deus chamado família, a partir das bênçãos e lutas na sua 

própria família pastoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105 

REFERÊNCIAS 

ALLMEN, J. J.Von. Vocabulário bíblico. São Paulo: ASTE, 1972. 

ARANHA, M. L. A. Filosofando: introdução a Filosofia. São Paulo: Moderna, 2005. 

ARIÈS, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 1981. 

BARROS, M. L. Família e gerações. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

BENTHO, Esdras Costa. A família no Antigo Testamento: história e sociologia. 3.ed. Rio 

de Janeiro: CPAD, 2007. 

BERNARDINO, Leers. Matrimônio e divórcio na Igreja Católica. Petrópolis : Vozes,  
1978.  

BOOF, L.  Saber cuidar. Ética do humano. Petrópolis : Vozes, 1999.  

BOURDIEU, P. O espírito da família. In: ______. Razões práticas: sobre a teoria da ação. 
6. ed. Campinas: Papirus, 2005. 

BRASIL. Presidência da Republica. Constituição da Republica Federativa do Brasil de 
1988. Brasília. 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm 

 BROWN, C. (Org.). Dicionário internacional de Teologia do Antigo Testamento. São 
Paulo : Vida Nova, 1998. 

CAIRNS, Earle E. O cristianismo através dos séculos. São Paulo: Vida Nova, 1988. 

CHAPLIN, Russel Norman. O Novo Testamento Interpretado. São Paulo: Milenium, 1985.  
v.1. 

COLLINS, G. R. Aconselhamento cristão. São Paulo: Vida Nova, 2004. 

COSTA, Luiz Gonzaga. Curso de preparação para o casamento. Petrópolis : Vozes,  1971. 

CRABB, L. J. Princípios básicos de aconselhamento bíblico. Brasília,D.F:  Refúgio, 1984. 

DAVIDSON, F. O novo comentário da Bíblia.  São Paulo: Vida Nova,  1963. 

DELLA TORRE, M. B. L. O homem e a sociedade: uma introdução a sociologia. 8.ed. São 
Paulo: Nacional, 1980.  
 
DELORS, Jacques. Educação um tesouro a descobrir. 6. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, 
DF: MEC: UNESCO, 2001. 



 

 

106 

DOCUMENTOS batistas: pacto e comunhão. Rio de Janeiro: Depto. de Comunicação da 
CBB, 2004. 

DOUGLAS, J. D. (Ed.).  O novo dicionário da Bíblia.  São Paulo: Vida Nova, 1970. 3 v.   

DURHAM, E. Família e reprodução humana. In: ______ et al. Perspectivas 
antropológicas da mulher. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.  p.13-42. 

ERICKSON, M. Conciso dicionário de teologia cristã. Rio de Janeiro: JUERP, 1991. 

FAIRCLOTH, Samuel D. Esboço da história dos baptistas. Leiria: Vida Nova, 1959.  p. 33-
35. 

FERREIRA, A. B. de H. Novo dicionário da Língua Portuguesa. 2. ed. rev.aum.  Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1996.   

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. 11. ed. Rio de Janeiro:  Graal, 1993. 

GIDDENS, A. A transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas 
sociedades modernas. São Paulo: UNESP, 1993. 

GROENINGA, G. Câmara. Família: um caleidoscópio de relações. In: ______ ; PEREIRA, 
R.G (Coord). Direito de família e psicanálise: rumo a uma nova epistemologia. Rio de 
Janeiro: Imago, 2003. 

GRUDEM, W.; RAINEY, D. Famílias fortes, igrejas fortes. São Paulo: Vida, 2005.  

GUIMARÃES, Almir Ribeiro. Construção do matrimônio. Petrópolis : Vozes,  1982. 

______. Quando o futuro passa pela família. Petrópolis: Vozes, 1997. 

HARRIS, R. Laird (Org.). Dicionário internacional de Teologia do Novo Testamento. São 
Paulo : Vida Nova, 1998.  

HEGEL. Os Pensadores. São Paulo : Nova Cultural, 1989. 

JAMIESON, R. D. El comentário exegético e y explicativo de la Bíblia;  Antigo e Novo  
Testamento. Buenos Aires: Casa Bautista de Publicaciones,  1976. 

KEMP, J.  Sua família pode ser melhor. São Paulo: Vencedores por Cristo, 1985. 

LIMA, M.A. Compromisso de papel passado: um estudo sobre conjugalidade e direito. 
2006. 200 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – UFRJ/ESS, Rio de Janeiro, 2006. 

 LOPES, H. D. Restaurando a família. São Paulo: Candeia, 2007.  

LUCARINI, S. Pais e filhos: falam os pais. Porto Alegre: Paulinas, 1975. 

MACHADO, M. das D. C. Carismáticos e pentecostais: adesão religiosa na esfera 
familiar. Campinas: Autores Associados/ANPOCS, 1996. 218 p. 



 

 

107 

MALDONADO, J. Casamento e família. Viçosa (MG) : Ultimato, 2003.  

______ . Fundamentos bíblicos teológicos do casamento e da família. Viçosa  (MG) : 
Ultimato, 1996. 

MESQUITA, A. N. de.  Comentários dos livros de Gênesis e Êxodo . Rio de Janeiro: 
JUERP, 1971. 

NASCIMENTO, M. P. A família no plano de Deus. Caruaru : M. P. Nascimento, 1993.  

OSÓRIO, L. C. Família hoje. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

PÁDUA, E.M. M. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. 7.ed. São Paulo: 
Papirus, 2000.  

RAINEY, D. Ministério com famílias no século 21. São Paulo: Vida, 2001.  

RAMOS, F. P. A família na Bíblia. Petrópolis : Vozes, 1999.  

REIS PEREIRA , J. R. História dos Batistas do Brasil.  Rio de Janeiro : JUERP, 1979 

RODRIGUES, O. P. A família decorrente do casamento e sua repercussão no código civil 
de 2002. 2005. 329 f. Tese (Doutorado em Direito) – PUC/SP, São Paulo, 2005. 

ROSA, M. A.  Família e os desafios de um novo tempo. Rio de Janeiro: JUERP, 2003. 

ROSA, M. A. Problemas da família moderna. Rio de Janeiro : JUERP, 1979. 

SARTI, C. A. O jovem na família: o outro necessário. In: NOVAES, R.; VANNUCHI, P. 
(Org.). Juventude e sociedade: trabalho, educação, cultura e participação. São Paulo: 
Fundação Perseu Ábramo, 2004.  

SNOEK, J. Ética sexual e matrimonial. Petrópolis: Vozes, 1976. 

SOARES, J. E. Estudos sobre a família 2007.  Nova Friburgo, 2007. (Apostilas) 

STOTT, J. R.W. Contracultura cristã. São Paulo: ABU, 1981. 

SWINDOLL, C. R. Família forte. Belo Horizonte: ATOS, 2002. 

TAYLOR, W.C. A epístola de Gálatas. Rio de Janeiro: JUERP, 1954. 

TOZER, A.W. A procura de Deus. Belo Horizonte: BETANIA, 1985. 

VELHO, G. Duas categorias de acusação na cultura brasileira contemporânea. In: Velho, 
G. Individualismo e cultura: notas para uma Antropologia da sociedade contemporânea. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1981. p.55-64.  

VIDAL, M. Moral do amor e da sexualidade. São Paulo : Paulinas,  1978. 



 

 

108 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

BERKHOF, L. Teologia sistemática.  Grand Rapids : Wm. B. FEerdmans, 1974. 

BÍBLIA DA FAMÍLIA. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil,  2006.  

A BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulinas, 1985. 

BÍBLIA DE REFERÊNCIA THOMPSON. São Paulo: Vida, 1990. 

 BOFF, L.  Princípio de compaixão e cuidado. Petrópolis : Vozes, 2000. 

CABRERA, V. J. La família y Dios. Buenos Aires: Casa Bautista de Publicaciones, 1992.  

CHAPMAN, G. O casamento que você sempre quis. São Paulo: Mundo Cristão, 2007.  

D’ARAUJO FILHO, C. F. Família, idéia de Deus. Rio de Janeiro, 2005.  

DAVIS, J.  D. O dicionário da Bíblia. Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1965.  

DOBSON, J. O. Como lidar com a teimosia do seu filho? São Paulo: HAGNOS, 2005. 

FALCÃO SOBRINHO, J. O aperfeiçoamento dos santos na integração das gerações. Rio 
de Janeiro: UFMBB, 2005.  

______.  A família cristã e os desafios do século XXI. Rio de Janeiro: UFMBB, 2008.  

FRANCISCO, C. T. Introdução ao Velho Testamento.  Rio Janeiro : JUERP, 1969.  

GEISLER, N. BOCCHINO, P. Fundamentos inabaláveis. São Paulo: VIDA, 2008.  

HALLEY, H. H. Manual bíblico.  São Paulo: Vida Nova, 1971. 

 MACIEL FILHO, E. O divórcio. Porto Alegre: Guairá, 1946.  

SCHNEIDER, R.  Desafios do convívio familiar. São Paulo :Editorial Paulus,  1998. 

SHEDD, R. (Org.).  Bíblia Vida Nova.  São Paulo: Vida Nova, 1976. 

TAYLOR, W.C. Dicionário do Novo Testamento Grego. Rio de Janeiro: JUERP, 1991.  

TIBA, I. Disciplina; limite na medida certa. São Paulo: Gente, 1996. 

TOFFLER, A. O Choque do futuro.  São Paulo: Record,  1972.   

VANNUCHI, P. (Org.). Juventude e sociedade: trabalho, educação, cultura e 
participação.  São Paulo: Fundação Perseu Ábramo, 2004.  

WILTS, H. A família segundo o propósito de Deus. São Paulo: Depósito de Literatura 
Cristã, 2002.  



 

 

109 

YANCEY, P. A Bíblia que Jesus lia. São Paulo:  Vida, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

110 

ANEXOS 

 

Anexo A – CARTA ÀS IGREJAS 

Belém, fevereiro de 2007  

 

Do: Pr. Elias Teodoro – aluno do Mestrado da FATEBE na área de Família 

À: IGREJA _______________________________________________________ 

 

Amado Pastor, 

                                Salmos 127.1: “Se o Senhor não edificar a Família...” 

 

 Sabedor do seu interesse pelas famílias de sua igreja, por aquilo que já faz e ainda fará, 

e precisando de informações deste tipo para fortalecer o meu trabalho, minha dissertação do 

Mestrado do nosso Seminário na área de família, venho à sua presença para solicitar completo 

apoio nas informações que me serão muito úteis. 

 Preciso que me informe, no texto da pesquisa, tudo o que for do seu conhecimento, de 

quando começou seu interesse em trabalhar com famílias, como tem sido feito e se tem 

encontrado dificuldade em realizar. No meu trabalho, não importa o tamanho do ministério, 

mas importa, sim, o interesse e ação do pastor e da igreja em apoiar suas famílias e a dos 

vizinhos da igreja. 

 Essas informações vão consolidar o forte da minha dissertação, que é um estudo sobre 

a família no contexto da atuação das igrejas batistas no Brasil. 

 Preciso ainda que, se possível, dentro de QUINZE DIAS, o irmão me devolva para o  

meu endereço, escrito no envelope desta carta, pelo que desde já agradeço, e aonde eu for, 

sempre farei menção daquilo que o irmão e sua igreja estão fazendo. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Pastor Elias Teodoro 

Mestrando de Teologia – Área Pastoral da FATEBE 
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Anexo B – QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS ASSOCIAÇÕES DA CONVENÇÃO 

BATISTA DO PARÁ – COBAPA E SECRETARIAS DAS CONVENÇÕES BATISTAS 

ESTADUAIS 

 

1. Quantas igrejas têm o seu campo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Quantas igrejas do seu campo o irmão sabe que atuam com ministério de famílias? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Que Pastores  do seu  conhecimento trabalham com Ministério de Famílias? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 4. Que peso de importância o irmão dá a um Ministério de família na igreja e que resultados 

o irmão reconhece que esse trabalho tenha abençoado as igrejas no seu estado?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo C – QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS FACULDADES E/OU SEMINÁRIOS 

BATISTAS DO BRASIL LIGADOS À ABIBET/CBB 

 

1. Sua instituição dispõe de disciplina no currículo de algum de seus cursos que vise orientar 

os futuros pastores a liderarem no seu pastorado com uma ação pelas famílias nas igrejas? 

Como Ministério com Famílias ou semelhante? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Sua instituição oferta atividades extracurriculares abordando a temática família, (como 

conferências e/ou outro) visando aos leigos da sua cidade ou pastores e igrejas?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Sua instituição promove algum tipo de atividade que fortaleça a Família? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo D – SUA IGREJA TEM UM MINISTÉRIO DE FAMÍLIAS? E POR QUE NÃO? 

 

CADA IGREJA DEVIA SER UM MINISTÉRIO DE FAMÍLIA, AS FAMÍLIAS 

ESTÃO ESPERANDO 

(publicado em O Jornal Batista /CBB, 08 de junho de  2007) 

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não 

guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, 

repousar tarde, comer o pão que penosamente conseguiste; aos seus amados ELE o dá 

enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos; o fruto do ventre, o seu galardão” (Sl 

127. 1- 3). 

Está ficando cada vez mais difícil manter uma família de pé. Os tempos se passaram, 

muitos que moravam no campo, a maior parte, hoje moram numa cidade que era o  Eldorado 

no passado, era o sonho dos seus pais. Fizeram concursos, conseguiram empregos, 

compraram apartamentos, carros, ainda que esses bens de consumo não tenham chegado  para 

todos, o que também é lamentável.  

A família patriarcal deixou de existir, política e economicamente porque os filhos se 

espalharam pelo Brasil e pelo mundo, em busca do pão que já não acharia ali perto na roça 

nem na beira do Rio, mas longe. A ousadia de viajar já não era só dos navegantes de outrora. 

Todos nós nos tornamos navegantes mundo afora. Nesses últimos 50 anos, isso foi de forma 

profundamente sensível, e a grande maioria se desligou das suas fontes de origem. Muitos 

foram para os grandes centros, outros migraram para centros regionais no seu estado ou região 

político-geográfica do país. 

  A busca do pão mexeu com a nossa estrutura familiar, mexeu com as nossas vidas, 

nossos conceitos e valores. Ficamos maduros, ou imaturos, melhoramos ou pioramos de vida, 

achamos uma fé renovadora ou caímos na antipatia religiosa e indiferença, marcados por 

traumas que foram familiares, foram pessoais, foram existenciais. Houve também um 

rompimento com o tradicional, com o antigo, e houve uma reformulação conceitual de 

administração familiar tanto pelo poder político conjugal quanto pela autoridade dos pais 

sobre os filhos.  
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Mas o que queremos refletir agora é que nós podemos mudar, experimentar e 

discordar, mas os valores são eternos e imutáveis, são leis de Deus. Eles podem ter aspectos 

culturais e temporais, mas não podem ser banidos sem que tenhamos de pagar um preço caro. 

É como na Ecologia, desconhecer o equilíbrio de um ecossistema quer dizer hoje total 

ignorância, mas não foi no passado. Sabemos, hoje, porque também apanhamos para 

aprender.  

Assim é na família. Nós construímos, mas o mestre de obras deve ser DEUS. Ele dá a 

vida e dá os valores. Ele sabe o que é melhor. Brigar com a lei da gravidade é inútil. Também 

o é com Deus. É melhor conhecer a sua vontade e o seu plano para as famílias, e nos 

relacionarmos bem com ele, bem assim com o cônjuge e com os filhos, que são herança do 

Senhor. É uma questão conceitual. Vamos rever se o conceito que temos de Deus, 

possivelmente, estará influenciando os valores da vida e da família.  E podemos mudar. 

Podemos mudar para melhor.  

 No livro Aconselhamento Pastoral, de Howard J. Clinebell, há uma admirável 

parábola, A parábola do posto de salvamento, dita um dia por Theodore Wedel, na qual ele 

descreve o constante perigo com o qual a igreja se defronta: a irrelevância. “O perigo é 

especialmente agudo em períodos em que a igreja é exteriormente bem sucedida. A parábola 

ressalta o fato de que a única relevância que realmente importa é a relevância para as 

necessidades profundas das pessoas – relevância para os lugares de suas vidas, em que elas 

sofrem e esperam, praguejam, oram, têm fome de sentido e sede de relacionamentos 

significativos. O autor conclui que a poimênica  (o cuidado pastoral) e o aconselhamento 

pastoral são valiosos instrumentos através dos quais a igreja permanece relevante para a 

necessidade humana”. 

A parábola do posto de salvamento conta a história de um posto à beira mar que de 

tosco um dia se tornou sofisticado, mas fora da sua missão a ponto de não salvar mais 

ninguém. As pessoas discutiam tudo e faziam festas, mas não salvavam vidas. E era esta a 

razão única da sua existência ali. Um dia rachou a união entre os cooperadores. E outro posto 

foi aberto ali perto, e tudo se repetiu no novo e novos postos; e por anos, muitos postos foram 

abertos sucessivamente, como tantas igrejas surgem numa mesma cidade. Hoje, diz o autor da 

parábola, quem passar por ali vai encontrar  muitos postos de salvamento, mas muito mais 

pessoas estão morrendo na praia por causa dos naufrágios, por falta de quem as socorra.  
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Nesses últimos 20 anos, foram oferecidas inúmeras ferramentas, programas e 

ministérios às igrejas de todo o mundo, todos os fundamentados na Bíblia, visando ao 

crescimento do corpo de Cristo. Mas esses programas deviam oferecer também ideias para as 

igrejas fortalecerem as suas famílias, com programas simples de pastoreamento da família, 

desenvolver um trabalho preventivo contra o divórcio, que está dizimando nossas igrejas e 

ministérios. As igrejas deviam estar mais interessadas nesse programa diretamente a favor da 

família, até porque sofrem perdas na área de família, seja de jovens, casados e não-casados, 

seja dentro e fora da sua igreja. 

 Deviam-se desenvolver ideias simples com o seu pessoal de Psicologia, Educação, 

Sociologia, Administração Direito e Teologia. Hoje, temos tantas pessoas preparadas em 

nossas igrejas. Essa ação é como abraçar carinhosamente famílias da igreja e do seu bairro, 

oferecendo-lhes um serviço permanente como um “posto de salvamento, evitando tantos 

naufrágios”. 

É um trabalho difícil, mas glorioso. A família é a base da sociedade e da igreja 

também. Pensamos em discípulos, pensemos na família. Pensamos em Evangelizar, pensemos 

na família. Pensamos na música, na ação social, pensemos na família também. Os Seminários 

precisam incluir essa preocupação no seu currículo, os pastores por suas Ordens precisam 

despertar para essa necessidade urgente de suprimento. Cada Convenção; cada Associação; 

cada Ordem; cada igreja; cada pastor como servidores da família, da sua igreja e das que estão 

à volta precisando de alguém que lhes fale do modelo bíblico de família. 

Eu voltarei em outra semana, aqui no JB, para lhes oferecer um programa simplificado 

de atuação com ministério de famílias na sua igreja, a partir dos casais, mesmo que sua igreja 

ou congregação tenha apenas 50 membros ou menos, tenha 100 membros ou mais, ou menos. 

Um programa, a partir do pastor e da sua esposa, para os casais e daí para os jovens, para os 

adolescentes, para a terceira idade, para todos os vizinhos da igreja. Enquanto isso, não deixe 

de ler o livro Ministério com Famílias no século 21, 8 idéias para pastores e lideres, de Denis 

Rainey, Editora VIDA, 2001. 

Pastor Elias Teodoro, 40 anos de pastor, 44 de casado. 

Meu e-mail: teodoros7@terra.com.br  

Líder missionário às famílias: ESPAÇO AMOR À FAMILIA  

Entre no site do ESPAÇO: www.espacoamorafamilia.org.br  
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Anexo E – PROGRAMA SIMPLICADO PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM 

MINISTÉRIO DE FAMÍLIAS EM SUA IGREJA 

(Publicado em 22 de junho de  2007 em O Jornal Batista) 

1. Esta ação da igreja pela família, que vem do coração de Deus, deve começar no 
coração do pastor e de sua esposa depois de refletir um pouco mais em tudo que podem ver 
claramente da  situação caótica da família brasileira e lamentavelmente a situação triste em 
que se encontra a família nas nossas igrejas, com casamentos se rompendo também antes dos 
dez anos ou até dos cinco anos.  

2. Recomendo novamente o livro de Dennis Rainey: “Ministério com Famílias no século 
21, oito idéias para pastores e líderes”, ano 2001, da Editora Vida. O pastor, sua esposa e, pelo 
menos, cinco casais, à escolha do pastor e sensíveis a essa necessidade, devem estudar este 
livro em encontros de oração e maturar as ideias em vista e os desafios e as ideias e perfis 
etários que ali estão contidos. 

3. Como muitas igrejas já adotaram algum programa eclesiástico contemporâneo, o 
projeto do ministério de família pode ser pensando, nesse caso, dentro da visão daquele 
modelo eclesiástico que vem sendo adotado. Caso o modelo seja o tradicional, então o 
ministério de família pode fazer parte de Educação Religiosa ou será um ministério entre os 
demais, porém totalmente interligado aos outros. Pode ter a liderança do pastor e esposa ou de 
um  outro pastor especificamente convidado para esta missão,  ou, ainda,  de um casal da 
igreja que tenha o coração neste serviço amoroso.  

4. Durante  três meses, o pastor precisa maturar essa ideia como necessidade espiritual e 
prática, com estudos bíblicos sobre famílias da Bíblia, além do livro de Rainey e de outro o 
material disponível em livrarias, há também um bom número, hoje, de revistas com estudos 
sobre temas da família, as quais devem ser utilizadas por esta equipe inicial. 

5.  O pastor, que já traz na sua formação do Seminário experiência na área de 
aconselhamento pastoral, deve expandir na convivência diária pastoral, mas precisará ler 
ainda mais, e hoje temos um excelente material já publicado nessa área, e o líder deve ter esse 
material à mão. Formar uma pequena biblioteca sobre família. Deve também abrir espaço para 
outros profissionais da sua igreja, da região, como parceiros no aconselhamento, como 
médicos, pedagogos e psicólogos. Gradualmente, o pastor formará, dentro do ministério de 
famílias, conselheiros bíblicos familiares através da sua experiência junto com esses casais no 
apoio a outros casais que estejam em crise. 

6. Quando o pastor amadurecer esse projeto na interação com o grupo de 5 casais, deve 
fazer uma avaliação do campo de ação  da sua  própria igreja como se fosse um inventário das 
famílias. Ou seja: Quantos casais temos em nossa igreja? Qual o tempo de casamento que 
temos (entre 1 a 50 anos ou mais) com nomes, endereços e telefones, para que comecem a 
orar por esses casais. Temos em nosso meio casais com pequenas ou  grandes dificuldades de 
convívio? Ou algum casal em fase de separação? Ou quantos divorciados nós temos? Quem 
são os divorciados (os casais mais jovens ou os mais antigos)? Quantos jovens estão 
namorando em nossa igreja, e quantos noivos em dias de se casar? Eles têm sido orientados 
para o casamento? Temos mães solteiras em nossa igreja? Temos viúvos? Temos solteiros que 
não se casaram até agora? Com essas e outras anotações que julgarem necessárias ter à mão, o 
grupo com o seu pastor deve orar e planejar, de acordo com essa realidade, fazer o seu  
projeto  de atuação  na sua   igreja quanto a  famílias. A partir daí, o grupo começará a encarar 
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de forma mais real a situação que foi avaliada. E a definição: Este será o nosso público alvo 
com a realidade que pesquisamos. 

7. Dennis Rainey sugere duas coisas importantes aqui: uma é que o ministério de família 
deve começar a partir da família do obreiro, no exemplo de vida do pastor; primeiro lá, se o 
pastor não estiver interessado nesse ministério e se ele não tiver o exemplo do seu casamento 
e de seus filhos, vai ficar difícil. Não falo de perfeição, pois nós, pastores, sofremos também 
com as nossas dificuldades na convivência diária, conjugal e de pais.  A outra recomendação 
do autor Rainey é que o pastor deve formalizar perante a igreja algum dia o seu desejo de ter 
esse ministério na igreja. Escolha um culto e, diante da sua igreja, anuncie o que está no seu 
coração de sua esposa e dos cinco casais, e deve convidar a igreja a orar e apoiar esse 
ministério, orar pela equipe que o está ajudando. Deve dizer o que pensa, para fazer e alcançar 
o que planeja nos próximos meses, ainda que de maneira geral.  

8. Agora que a igreja já sabe do projeto, os cinco líderes com o coração no ministério, 
cheios de motivação, já decidiram que querem começar com casais, porque é melhor começar 
com casais, eles devem compartilhar essas ideias com os demais casais da igreja. Tenho para 
mim, por experiência, que, a partir dos casais, podemos começar um bom trabalho com 
famílias, mas não  devemos perder de vista os outros segmentos familiares da igreja e da 
comunidade, porque, depois de consolidar o ministério na igreja, a próxima ação será alcançar 
os casais da vizinhança.  

9. Tomando por base uma igreja de 100 membros, ela pode ter mais ou menos 20 a 25 
casais, devemos incluir aí membros e congregados a caminho do batismo. Se a sua igreja for 
maior, por exemplo, com 500 membros, quem sabe ela possui 100 casais; e se você não tem 
um ministério de famílias, esses 100 casais estão parados sem uma dinâmica específica e 
reflexiva sobre suas profundas necessidades, e, certamente, eles devem de algum modo estar 
sofrendo. Hoje, os casamentos estão se rompendo até os 10 anos de vida conjugal, sendo que 
nessa faixa a grande parte não consegue viver a vida conjugal  e pedem o divórcio entre 3 a 5 
anos. Isso é muito sério porque atinge os casamentos de nossas igrejas. De 70 casamentos 
realizados por mim, em Belém do Pará, em 15 anos de pastorado – com pesar eu digo – 10 se 
acabaram; e de outros casamentos de outros tempos, meia dúzia se acabaram e isso é para ser 
levado a sério.   

10. A partir de agora, o pastor e sua primeira equipe compartilharão com 5, 10 ou 15 
casais, de acordo com o número total da sua igreja, a oportunidade de ouvir e falar com as 
famílias e reunir semanalmente a sua igreja, por casais,  ou  por pais e filhos; e façam isso 
com um pequeno lanche ou um jantar simples, tudo com simplicidade, primeiro,  na casa dos 
cinco primeiros, para envolvê-los no grau de responsabilidade de liderança. Depois faremos  
na casa dos demais. É importante que nesse período, os cinco líderes estejam ministrando as 
lições às famílias, como foi feito anteriormente pelo pastor com eles, e agora é compartilhado 
com os grupos de cinco, 10 ou 15 casais, para que tenham a mesma visão do trabalho. 

11. As lições a que me refiro estão disponíveis, por exemplo, com o Pastor Jaime Kemp, 
que tem vasta experiência, entre nós, com o Ministério Lar Cristão e tem um projeto de 
ministério com famílias. A revista Lar cristão, com 11 anos de mercado, veja em 
www.larcristao.com.br; como também com o Ministério Oikos, veja em 
oikos@clickfamilia.org.br, com O Pastor Gilson Bifano. A Igreja Batista de Bacacheri, em 
Curitiba, tem um modelo muito bom de trabalho com casais, o MIC, entre no site deles 
www.ibb.org.br, cujo líder é o Pastor José Roberto Silvado, e peça ajuda deles. Temos vários 
outros no Rio de Janeiro e em São Paulo. Agora em Belém temos o Espaço Amor à Família 
(www.espacoamorafamilia.org.br), com a Associação Cristã Espaço Amor à Família, e 
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queremos também servir às igrejas do Norte e Nordeste, como já vimos fazendo com ideias 
simples, como começar um ministério de famílias. E por que não? 

12.  Com base no modelo de uma igreja de 100 membros, quando o pastor e seus cinco 
líderes tiverem compartilhado esta visão de família com os 20 ou 25 casais  deles, farão um 
jantar para todos os casais, a fim de confirmarem um compromisso.  Perante a igreja, no 
domingo seguinte, o pastor anunciará as metas que foram definidas ao longo desses encontros, 
que duraram três meses e que podem agora durar mais 3 meses, envolvendo a vizinhança em 
encontros semelhantes com jantar simples e reflexão e apresentação da visão sobre famílias 
daquela igreja.  

13. Basicamente, o ministério prosseguirá com os grupos estudando temas bíblicos sobre 
família e estudando as famílias da Bíblia. Depois de um bom trabalho com casais, o grupo 
pode começar a fazer do mesmo modo com os jovens ou adolescentes, preparando-os para o 
casamento deles, e o grupo de casais se torna os “padrinhos encorajadores” da qualidade do 
casamento deles. Para manifestar isso de forma mais prática, o grupo que dirige o ministério 
de famílias, a equipe de apoio ao pastor, programa durante um ano atividades, como: café 
com namorados e noivos, ou em separado, jantares com casais novos. Encontros dos novos 
casados, a Festa do Amor no dia dos namorados ou para casados ou noivos ou juntos, Jantares 
em que os pais servirão os filhos e jantares em que os filhos servirão os pais; jantar dos jovens 
com a terceira idade com tema familiar, onde todos fazem tudo acontecer com simplicidade e 
com grandeza de alma, onde mulheres e homens fazem as atividades do ministério acontecer 
sem diferença de sexo nas tarefas. Acredite, seus casais sabem fazer isso muito bonito. 

14. A igreja pode promover o DIA DA FAMILIA, com um bom piquenique. Usar espaços 
de retiros das igrejas ou fazendas amigas ou alugar espaços em fazendas, colégios, hotéis, o 
que puder e estiver ao alcance da igreja. Devem ser realizados acampamentos de um dia, ou 
de uma noite e um dia, de final de semanal, em hotel ou chácaras, sendo que o segredo é que 
todos se envolvam de modo prático no que vão fazer. Eu sei que em regiões como Sudeste e 
Sul esses encontros são feitos em hotel e pagos pelos participantes, onde levam seus filhos e 
fazem um belo trabalho, e são bons encontros. Se puderem fazer não é problema, mas a 
realidade global do Brasil não é a mesma e não é bom que um ministério da igreja tome um 
caminho elitizado. Em outras regiões, deve ser encarado de modo mais simples e que todos 
possam fazer, com o esforço de todos. Há umas cinqüenta ideias que podem ser feitas pelo 
grupo do Ministério de Famílias de sua igreja. Essas atividades devem ser feitas com 
frequência de dois ou três meses entre cada uma delas, sem prejudicar a vida de outros 
ministérios e sem entrar em choque. 

15. Concluindo, depois de ter sido consolidado na igreja, a vizinhança é o próximo passo. 
Quantos casais amigos do seu bairro aceitariam o convite para um jantar de casais e ali 
receberiam da sua igreja amor, compreensão e uma palavra edificante para a sua família? O 
que eles falariam? O melhor da sua igreja e, certamente, abraçariam esta causa também. 
Depois de começarmos esse trabalho com humildade e oração, na dependência de Deus e 
visando nosso amor pelas famílias de nossa igreja, cada igreja fará coisas diferentes, dentro da 
sua realidade, mas proveitosas e criativas, e a família da igreja, como um todo, e todas as 
famílias, em particular, vão agradecer. Convide casais, tomando por base os 4 pontos cardeais 
em volta da  sua igreja, cada um jantar, com eles, com boa música e contato  informal de 
família, boa palavra pastoral, sobre  a família e o  propósito de Deus. Depois outras palestras 
podem ser oferecidas. Vocês podem ainda buscar na internet, nos sites de busca com este 
título: “Ministério de ou com Famílias” e encontrarão ali outras ideias. Comecem já. Por que 
algo tão bom não é praticado pelas igrejas hoje? Até por que estamos precisando, de fato, ir 
em busca das famílias e lhes dar suporte bíblico de permanência, de pertencimento, de 
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qualidade de vida familiar e retornar com bênçãos para  a vida da igreja. Até porque estamos 
sofrendo em nossa própria igreja local, a falta defesa assistência as famílias.  

 

 “Se o Senhor não edificar a sua família, em vão trabalham os que a edificam” (Salmo 127.1).   
Então vamos começar? 

Outras informações e retorno do que você já faz em sua igreja, envie um e-mail para o 

Pastor Elias Teodoro, 40 anos de pastor, 44 de casado. 

Líder do Ministério de Famílias ESPAÇO AMOR À FAMILIA:teodoros7@terrra.com.br  

Entre no site do ESPAÇO: www.espacoamorafamilia.org.br  


