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Família é um assunto de extrema 
importância dentro da Bíblia, isso 
porque é através dela que surgem 
novos povos, novas sociedades e 
padrões de conduta. Sendo assim, 
Deus se importa com todas as famí-
lias, sabendo que este é o meio prin-
cipal para construção de uma so-
ciedade saudável, e principalmente 
para o estabelecimento de padrões 
do Reino de Deus.

Jesus Cristo veio a esta terra atra-
vés de Maria e de José, pais que ti-
nham total capacidade de sustentá-
-lo, criá-lo e ensiná-lo no caminho 
correto até que se estabelecesse e 
pudesse enfim cumprir seu ministé-
rio e propósito de vida. A clara de-
monstração de sabedoria divina na 
escolha da família de Jesus aponta 
para uma grande verdade: Todo fi-
lho com propósito, nasce em uma 
família capaz de prepará-lo para ele.
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O que a Bíblia fala sobre família
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As famílias não são construídas 
pelo acaso, assim como nossas vidas 
também não acontecem por acaso. 
Deus em sua sabedoria e bonda-
de nos formou no ventre de nossas 
mães e todos os nossos dias foram 
escritos em um livro, ao qual Ele 
mesmo é o autor! ”Os teus olhos vi-
ram o meu corpo ainda informe, e 
no teu livro todas estas coisas foram 
escritas, as quais iam sendo dia a dia 
formadas, quando nem ainda uma 
delas havia”,  Sl 139.16.

Apesar do próprio Deus planejar as 
famílias perfeitamente, cada indiví-
duo tem seu papel a desempenhar, e 
suas escolhas podem trazer felicida-
de ou fracasso para sua casa. A Bíblia 
traz conselhos e exemplos de condu-
ta muito importantes para o sucesso 
familiar daqueles que decidem segui-
-los, veja abaixo alguns textos que 
trazem esses ensinamentos:

Jesus, um homem 
de família
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Um pai que decide santificar sua 
família

Um pai que fica conhecido como 
Belzebu

“Então, disse Jacó à sua família e a 
todos os que com ele estavam: Tirai os 
deuses estranhos que há no meio de 
vós, e purificai-vos, e mudai as vossas 
vestes.” Gn 35.2

“Basta ao discípulo ser como seu 
mestre, e ao servo ser como seu se-
nhor. Se chamaram Belze-bu ao pai de 
família, quanto mais aos seus domés-
-ticos?” Mt 10.25

O cuidado de Mardoqueu com Ester O diagnóstico bíblico para  quem 
não cuida de seus familiares

“E passeava Mardoqueu cada dia 
diante do pátio da casa das mulheres, 
para se informar de como Ester passa-
va, e do que lhe sucederia.” Et 2.11

“Mas, se alguém não tem cuidado 
dos seus e principalmente dos da sua 
família, negou a fé e é pior do que o in-
fiel.” 1Tm 5.8

O filho que honrou seus pais e o 
propósito de sua vida

O filho que desonrou seus pais e o 
propósito de sua vida

“E Samuel julgou a Israel todos os 
dias da sua vida.” 1 Sm 7.15

“E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, 
Sansão. E despertou ele do seu sono, e 
disse: Sairei ainda esta vez como dan-
tes, e me sacudirei. Porque ele não sa-
bia que já o Senhor se tinha retirado 
dele.” Jz 16.20

Perceba que Deus tem um propósito para 
as famílias, mas só na Bíblia encontraremos 
a direção certa a seguir para que nossa casa 
esteja firmada na Rocha que é Cristo!

“Todo aquele, pois, que escuta estas 
minhas palavras, e as pratica, asseme-
lhá-lo-ei ao homem prudente, que edi-
ficou a sua casa sobre a rocha”,  Mt 7.24.


