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A Bíblia Sagrada é o manual para todos os cristãos, pois é 

nela que encontramos o padrão divino para diversas questões 

discutidas em sociedade. 

Trazemos a tona um assunto bastante sensível a uma gran-

de parcela dos jovens cristãos: A gravidez. Precisamos entender 

primeiramente o que as Escrituras falam a respeito dos filhos e 

de seu propósito na família, pois assim como tudo o que Deus 

criou, há um motivo e um tempo certo para que todas as coisas 

aconteçam.

• Herança do Senhor - “Eis que os filhos são herança do Se-

nhor, e o fruto do ventre, o seu galardão.” (Sl 127.3) Filhos são 

bênçãos dadas por Deus, isso é inegável! Não podemos enxer-

gar nenhum filho como indesejável ou como maldição, pois é 

uma benção e deve ser tratado como tal. Vemos relatados na 

Bíblia alguns momentos em que Deus toma as dores de filhos 

que foram rejeitados pelos pais terrenos (Is 49.15 e 16), isto por-

que Ele não gosta de rejeição, ele ama a todos os seus filhos 

incondicionalmente.

• Nascidos por um propósito - Todos os filhos vieram ao 

mundo com um propósito gerado no coração de Deus, pois na 

ótica divina, gestação nenhuma é fruto do acaso ou de descui-

do, mas faz parte dos planos dEle. “Antes que eu te formasse no 

ventre, eu te conheci; e, antes que saísses da madre, te santifi-

quei e às nações te dei por profeta.” (Jr 1.5).

Podemos perceber o quanto Deus ama filhos e pais, e por 

isso, os filhos devem ser amados e ensinados nos caminhos 

corretos. Porém, para que isto ocorra, contrariando o que a so-

ciedade diz, é necessário que o ambiente familiar seja bem pla-

nejado e estruturado. É por esse motivo que os filhos só devem 

ser gerados dentro de um casamento sadio e pautado nas leis 

de Deus, pois só assim essa criança crescerá saudável em seus 

relacionamentos e sua área emocional tão frágil não sofrerá 

dano ou trauma.

Nossa sociedade tem se corrompido e promovido o sexo de-

senfreado e sem padrões, o que leva muitas jovens a engravi-

dar e ter que lidar com essa responsabilidade de uma hora para 

a outra. Na mente desesperada de alguém que não tem estru-

tura alguma para criar um filho, a opção que salta aos olhos é 

o aborto.

Segundo dados de 2015 fornecidos pela Organização Mun-

dial da Saúde (OMS), entre 2010 e 2014 foram feitos aproxima-

damente 55 milhões de abortos anualmente em todo o mundo, 

isso significa dizer que em quatro anos mais de 200 milhões de 

vidas foram interrompidas ainda no ventre. O Brasil, em quanti-

tativo populacional tem cerca de 209 milhões de pessoas.

Certamente o Senhor não tem por inocente aquele que tira 

a vida de outra pessoa, pois seus padrões não mudam com ne-

nhum discurso humano (Ml 3.6). 

A vida do cristão precisa se aproximar de Deus, e para isso 

faz se necessário ter muita sobriedade e planejamento em suas 

escolhas e atitudes, para que sua vida possa agradar a Deus em 

tudo e assim desfrutar de Suas bênçãos.
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