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Lição 4: Família e ética cristã

Família: Lugar de refletir o amor de Deus
Entende-se por família o “conjunto de 

pessoas que possuem grau de parentesco 
entre si e vivem na mesma casa formando 
um lar.” A família é a instituição responsá-
vel para promoção da educação dos filhos 
e influência no comportamento dos mes-
mos no meio social. A família tem um papel 
muito importante no desenvolvimento indi-
vidual e coletivo do ser humano. Os valores 
éticos e morais são inicialmente instaurados 
no seio familiar.

A ética cristã nas famílias é de extrema 
importância. É no convívio familiar que os 
indivíduos terão os primeiro contatos com 
os ensinamentos da moral e ética cristã. Em 
Provérbio 22.6 diz: “Instrui o menino no 
caminho em que deve andar, e até quando 
envelhecer não se desviará dele.” Os pais 
devem ensinar os filhos sobre quem é Deus 
e sua palavra. Os filhos devem honrar os 

pais e todos devem ajudar 
uns aos outros. 

 A palavra de Deus e Salvação em Jesus 
precisam estar no topo na lista de priorida-
des e ensinamentos que as famílias devem 
praticar. Uma família saudável e unida está 
alicerçada na palavra de Deus e segue o 
caminho da justiça e da verdade. O Senhor 
abençoa as famílias que são fiéis a Ele. 
Crescer em uma família que ama e serve 
a Deus é um grande privilégio!  A final, 
família é o lugar ideal para refletir o amor 
de Deus.

“Se, porém, não agrada a vocês servir ao 
Senhor, escolham hoje a quem irão servir, 
se aos deuses que os seus antepassados 
serviram além do Eufrates, ou aos deuses 
dos amorreus, em cuja terra vocês estão 
vivendo. Mas eu e a minha família ser-
viremos ao Senhor”, Josué 24.15.
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