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Algo que fica evidente no relato da 
Criação, bem como em toda a Bíblia, 
é que Deus estabeleceu princípios, 
funções e regras para tudo o que fez. 
Existem limites e funções determina-
das para todas as coisas, desde a me-
nor criatura rastejante até o incrível 
Universo, o qual não conhecemos em 
sua totalidade. Tudo tem um propósi-
to e desempenha uma função exata no 
grande mecanismo criado por Deus. 
Com certeza, não seria diferente para 
a família. Deus estabeleceu papéis fun-
damentais a serem exercidos dentro do 
lar; somente assim é possível alcançar a 
plenitude da família que Deus planejou.

Na atual pós-modernidade, que se 
caracteriza pela falta de identidade e 
solidez nos relacionamentos e nos pa-
péis sociais, tudo se tornou qualquer 
coisa. Este é um dos maiores desafios 
da Igreja cristã, pois as dificuldades fa-
miliares aumentam quando os papéis se 
invertem: filhos que mandam nos pais; 
esposas que se tornam ––por opção ou 
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necessidade –– a cabeça do lar; homens 
que perdem completamente as rédeas 
da família. Tudo aquilo que é contrário 
aos ensinamentos bíblicos sempre aca-
ba dando errado de alguma forma. Mas, 
assim como em tudo na vida, é neces-
sário deixar a Palavra de Deus assumir 
o centro de tudo, aceitando e assu-
mindo os papéis que Deus determinou 
para cada um de nós. A grande questão 
é que, dependendo do que está sendo 
discutido, muitos gostam de selecionar 
quais afirmações bíblicas devem ser se-
guidas fielmente ou quais devem ser re-
lativizadas. Apesar disso, independente 
do que a humanidade queira ou não 
acatar, um fato se mantém inabalável: 
Deus estabeleceu padrões para tudo. A 
natureza aponta para isso todos os dias, 
com sujeitos, animais, plantas, insetos: 
todos agindo da maneira determinada 
pelo Senhor. O ser humano, no entanto, 
tenta fazer a sua própria vontade, argu-
mentando contra o Criador, que sabe 
exatamente qual o propósito de cada 
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coisa no Universo. Os padrões que Deus 
estabeleceu são inegáveis! 

Atualmente, estamos lidando com 
uma clara inversão de papéis. A mulher 
tem assumido posições no lar e na so-
ciedade que antes cabia aos homens, 
o que acaba subestimando o papel 
masculino na família e na sociedade. 
Diante desse cenário, a família cristã 
se esforça para conservar os princípios 
bíblicos. A mulher, formada da costela 
do homem, sendo osso dos seus ossos 
e carne da sua carne, não deve ser vis-
ta como a parte menos importante do 
casal, mas sim como o vaso mais frá-
gil, ou seja, é parte da responsabilida-
de do homem cuidar bem dela. Como 
adjutora do homem e edificadora do 
lar, a mulher tem um papel de extrema 
importância na relação familiar, pois 
ela é o auxílio que o homem precisa 
para cumprir sua missão. Como a Bí-
blia enfatiza que a mulher foi retirada 
da costela do homem, vamos analisar 
também a função desse osso, que tem 
tamanha importância para o corpo hu-
mano. Vejamos:

♦ 1. PRODUÇÃO DE SANGUE - O san-
gue é considerado tecido vivo. No corpo 
de um adulto, circulam em média 5 litros 
de sangue, podendo variar de  acordo 

com o peso da pessoa. Ele é composto 
de uma parte líquida (plasma): água, 
sais, vitaminas e fatores de coagulação 
–– e de partes sólidas: hemácias, leucó-
citos e plaquetas. O sangue, que é vital, 
é produzido na medula óssea de ossos 
chatos, vértebras, costelas, quadril, crâ-
nio e esterno. 

♦ 2. PROTEÇÃO E NECESSIDADE DE 

PROTEÇÃO - As costelas oferecem pro-
teção aos pulmões, ao coração e a uma 
boa parte do fígado e do baço. Além 
disso, elas ajudam a dar forma à nossa 
caixa torácica, portanto estão envolvi-
das na respiração. Contudo, ao mesmo 
tempo em que as costelas proporcio-
nam proteção para órgãos vitais, elas 
podem se tornar mortais em caso de 
fraturas graves, já que esses ossos po-
dem perfurar as estruturas que abrigam 
e lhes causar sérios danos.

♦ 3.FRAGILIDADE - Segundo es-
pecialistas, as costelas podem sofrer 
fraturas por causa de tosses ou espir-
ros, caso os músculos do tórax se con-
traiam com muita força. Entretanto, 
nem sempre a fratura é causada por 
um espirro ou uma tosse forte, mas 
pela forte contração do músculo serrá-
til anterior, que fica sobre as oito coste-
las superiores.
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♦ 4. SUSTENTAÇÃO FUNDAMENTAL 

AO CORPO - As costelas fazem parte 
da caixa torácica, que é uma das par-
tes do esqueleto humano que confere 
sustentação ao corpo, o chamado es-
queleto axial.

Perceba que as costelas são funda-
mentais para: sustentação do corpo, 
produção de sangue e proteção dos ór-
gãos vitais. Ao mesmo tempo, elas de-

vem ser cuidadas e protegidas, para que 
não se quebrem. Há uma grande impor-
tância nesses ossos; de igual maneira, 
no papel da mulher virtuosa. A mulher 
pode facilmente edificar, mas também 
destruir o seu lar. A mulher pode susten-
tar ou mesmo tornar impossível a mis-
são de viver. A mulher foi criada para ser 
a sustentação, a coluna, a ajudadora do 
homem e da sua família.    
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