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Algo que sempre ouvimos dentro de nossos templos é a 

seguinte frase: “Família, um projeto de Deus!”, e de fato ela é! 

Porém algumas vezes os jovens se encontram em um dilema 

familiar, e quase sempre têm as suas forças sugadas por estas 

questões com as quais não conseguem lidar de forma madura 

e infelizmente muitos desistem de continuar nos caminhos do 

Senhor por tais dificuldades.

O relacionamento familiar é um dos campos mais difíceis 

de se tratar, isto porque cada um tem a sua família com suas 

particularidades e seus problemas. Por esta razão, precisamos 

observar se em nossa casa os padrões de relacionamento são 

os mesmos da Bíblia Sagrada, os quais Deus nos deu com o 

propósito de trazer felicidade ao seio familiar. “O justo anda na 

sua sinceridade; bem-aventurados serão os seus filhos depois 

dele.” Pv 20.7.

 A palavra de Deus tem muito a nos ensinar sobre os rela-

cionamentos, pois Deus gosta disso e também quer esta união 

conosco. É possível encontrar exemplos negativos que nos en-

sinam como não agir e também exemplos muito positivos que 

demonstram o correto a se fazer diante de algumas situações. 

Vejamos alguns destes exemplos:

• Uma família muito sofrida levada ao cativeiro: Esta família 

tinha apenas 2 pessoas, Mardoqueu e sua prima mais nova Es-

ter, que era órfã (Et 2.5-7). Esta história nos ensina sobre o amor 

de Mardoqueu que acolheu sua prima e lhe tratou como filha 

além da submissão grata de Ester para com ele. Através do seu 

bom relacionamento, esta família trouxe bênçãos não só para 

si, mas para toda a sua nação, pois juntos obraram um grande 

livramento para os judeus!

• Uma família de fé: Esta família descrita em  2 Timóteo 1:5 

mostra fidelidade a Deus em suas gerações. Timóteo foi a ter-

ceira geração de uma família de verdadeiros adoradores que 

prezava por sua fé real e verdadeira. Este jovem pastor não re-

cebeu sua fé por meio de Paulo, mas por sua mãe e avó que 

dedicaram suas vidas a guardar a fé.

• Uma família que foi exterminada por Deus: Lemos em 1Sm 

2.12-36 a respeito da família do Sacerdote Eli, que era separada 

por Deus para as coisas santas. Eli e seus filhos faziam parte 

da família sacerdotal e tinham tudo para seguir em santidade 

ao Senhor, porém a Bíblia afirma que Hofni e Finéias pecavam 

constantemente a ponto de Deus decidir matá-los. O exemplo 

desta família demonstra o perigo de negligenciar a correção 

aos filhos e, da mesma forma, os riscos de desonrar a Deus e 

aos pais.

• Uma família ferida pelo favoritismo: Em Gênesis 37 obser-

vamos na família de Jacó uma grande confusão criada devido à 

sua predileção por seu filho, que gerou conflitos, ciúmes, inveja, 

disputas e por fim, levou José ao Egito. Esta história nos mostra 

como alguns erros perpassam gerações, Jacó que foi despreza-

do por seu pai, não aprendeu com sua dor e cometeu o mesmo 

erro preferindo um de seus filhos em detrimento aos outros.

A Bíblia Sagrada tem resposta para todos os assuntos que 

envolvem a ética nos relacionamentos cristãos, devemos, por-

tanto, buscar nela o referencial para nossas atitudes. 

COMO VENCER AS DIFICULDADES DO RELACIONAMENTO FAMILIAR?
#conectou?
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