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IPSA – ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – MÓDULO IV – SOBRE A FAMÍLIA 
 

1. Introdução 

Que é casamento? Quais os papeis dos cônjuges? Como educar os filhos? Como 

resolver os dilemas familiares? Como pensar, agir e se relacionar nesse mundo em 

que vivemos? Estas são apenas algumas das muitas perguntas relacionadas ao tema 

geral “família” a carecer de resposta precisa e, portanto, bíblica. O povo de Deus, 

inserido no mundo como está, tem imensa necessidade de saber qual é vontade do 

Senhor a respeito da vida familiar, geral e particular, a fim de buscar viver em 

conformidade com o padrão de santidade imposto pelo Criador para manifestar a sua 

glória através de todas as formas de testemunho da verdade, seja no pensar, no falar 

ou no agir. Aqui assumimos um pressuposto fundamental para o nosso estudo: a 

existência do Deus Criador, ser único e pessoal, imutável e eterno, diferente de sua 

criação e com autoridade plena sobre ela, definidor de tudo o que existe e digno de 

que toda a sua obra lhe preste permanente adoração, honra, louvor e obediência, 

sendo redentor de todos os que dele se aproximam pela graça adquirida pelo próprio 

Deus na Pessoa do Filho, Deus-homem, Jesus Cristo, em seu ministério encarnado 

com vida sem erro, morte sem culpa e substitutiva, e ressurreição. 

 

1.1. Pontos de Vista 

Como todos sabemos, ‘família’ é assunto delicadíssimo que afeta a Igreja e toda 

a sociedade humana. Ao longo da história, esse assunto foi motivo de grandes e, 

infelizmente, rasas discussões que, de modo geral, tenderam a encobrir, pela 

expressão dos mais variados pontos de vista e pensamentos humanos, a vontade 

perfeita do Senhor. 

Se as opiniões particulares sempre foram valorizadas pelas pessoas sem possuir, 

no entanto, qualquer justificativa racional, atualmente tem sido natural a busca das 
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chamadas respostas científicas produzidas pelas disciplinas psiquiátricas, psicológicas 

e psicoterapêuticas que manifestam no corpo de suas pesquisas, obtenção de 

resultados e sua interpretação as mesmas opiniões particulares, desta feita dos 

cientistas, revestidas de autoridade sem fazer jus a ela. 

Mesmo nos ambientes filosóficos e científicos antiteístas, a neutralidade dos 

processos de pesquisa científica frente ao próprio cientista e à sociedade em que este 

se insere é questionada e discutida, sendo bastante aceita a sua impossibilidade. 

Também tem sido comum a busca da chamada literatura de autoajuda. Essa 

literatura, produzida por pessoas de variadas formações, incluindo os chamados 

cientistas, os religiosos e até os curiosos, é das mais consumidas, sendo um mercado 

editorial em expansão. Nela há uma verdadeira miscelânea de conceitos, conjugando 

programação neurolinguística, pensamento positivo, espiritismo e até citações 

bíblicas. Tudo isso é lido e adotado como verdade por um sem número de pessoas, 

inclusive muitos cristãos, sem que seja mais profundamente avaliado o seu mérito 

frente à verdade absoluta e invariável revelada por Deus. 

As práticas da sociedade contemporânea também exercem grande influência 

sobre a Igreja. Essas práticas podem ser inconscientemente assumidas como válidas, 

uma vez que somos todos gente dos dias atuais e sofremos as influências do que 

vemos e ouvimos nos meios de comunicação de massa, em nossos locais de trabalho, 

nas ruas e em casa. 

É comum que se pense em cada esfera acima citada, seja a pessoal, a científica, 

a motivacional ou a social, que a Bíblia seja falsa ou, numa hipótese melhor, tão antiga 

que não possa mais contemplar os problemas enfrentados pela sociedade em seus 

dilemas atuais. Pensar assim põe os cristãos em pé de igualdade com os incrédulos. 

Se a Palavra de Deus não possui valor permanente para os assuntos da família, para 

que assuntos terá ela valor? 

1.2. Tomada de Posição 
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É preciso chamar os cristãos a uma tomada de posição. Seguir a Cristo é algo 

absolutamente dependente das Escrituras. Sem a Revelação Especial, nenhum de nós 

creria no Evangelho de Jesus Cristo. No tempo, as tradições e tendências pessoais e 

locais já teriam se encarregado de produzir centenas de variações à religião cristã, 

verdadeiras religiões anticristãs, com a alegação comum de fidelidade à proclamação 

inicial. Deus providenciou o registro de Sua Palavra para que os Seus eleitos tenham 

sempre, ao longo do tempo, um referencial preciso e confiável do qual aprender a 

verdade e ao qual recorrer frente aos dilemas da vida. 

Sendo assim, o primeiro pressuposto de nosso estudo é a existência de Deus 

acompanhado do crer n’Ele na mediação única de Jesus Cristo. O segundo é fazê-lo 

em conformidade com a Sua Palavra, e isso a respeito de todas as áreas de nossa vida. 

A solução para as questões sobre ‘família’ está na Bíblia. Cabe a nós buscar a 

Palavra do Senhor e por ela, sob a luz do Espírito Santo, Pessoa da trindade divina, 

verificar a verdade conforme o que Deus revelou e fez registrar. 

Mas, como buscar a resposta bíblica? Com a inundação de teorias 

psicoterapêuticas nos ambientes cristãos, tem sido comum a adoção das mesmas sob 

a chancela de versos descontextualizados e mal interpretados. Nosso posicionamento 

deve ser muito bem definido: Não podemos abandonar a Bíblia, nem a substituir, nem 

mal utilizá-la. 

A Escritura deve ser estudada profundamente, desde os idiomas originais, para 

verificar o real significado do texto. Ela também deve ser estudada sob o escrutínio 

teológico: o todo da Escritura não pode ensinar algo oposto àquilo que o exegeta 

interpreta particularmente. A verdade é absoluta e toda abrangente! 

Por fim, é preciso que o estudioso da Palavra esteja pronto a mudar seus pontos 

de vista sob a luz da verdade divina e vencer suas ideias pré-concebidas e 

tendenciosas ao erro. Percebemos imediatamente que a tarefa de estudo e 

interpretação bíblica não é simples nem fácil. É necessária dedicação e, muito 
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especialmente, de iluminação. Sem o ensino e a aplicação do Espírito de Deus, todo 

trabalho será vão e infrutífero. 

‘Família’ é assunto básico dentro da realidade criada por Deus. Teria Deus 

deixado algo tão importante sem prescrição em sua Palavra? Teria ele, ao contrário, 

e considerada a importância do tema, entregado determinações e orientações 

precisas a esse respeito em sua Revelação Especial? Será que tudo o que temos, como 

cristãos, são nosso bom senso e uma ampla coletânea de casos e exemplos a serem 

contados? Segue abaixo uma resposta que pretende seguir o padrão divino, 

começando pela identificação do centro da existência humana segundo a Bíblia: o 

coração. 

 

2. O Coração 

Que constitui o homem? Consultando a Escritura no texto da criação, 

aprendemos que “formou o SENHOR Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas 

narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente” (Gn 2.7). Considerado 

em seus gêneros, então, temos que o ser humano é constituído de corpo, feito por 

Deus do pó da terra, e fôlego de vida, soprado do próprio Deus, compondo aquilo que 

a Bíblia denomina de alma vivente. Assim, ser homem é ser alma vivente. Esta 

caracterização como alma vivente é representada ao longo da Palavra na figura do 

coração, o centro de toda a existência humana. 

A importância dessa conceituação surge de textos como Gn 6.1-5, como segue: 

1Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, 2vendo os filhos 
de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre 
todas, mais lhes agradaram. 3Então, disse o SENHOR: O meu Espírito não agirá para sempre 
no homem, pois este é carnal; e os seus dias serão cento e vinte anos. 4Ora, naquele tempo 
havia gigantes na terra; e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos 
homens, as quais lhes deram filhos; estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. 
5Viu o SENHOR que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era 
continuamente mau todo desígnio do seu coração (ênfases em negrito acrescentadas). 
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Diz o texto, então, que o mau desígnio emanava do mais profundo da 

existência, o coração, o que caracteriza a carnalidade do ser humano. Carnal, o ser 

humano era mau. Essa maldade foi exposta de três maneiras: nas inclinações, nas 

sensações e nas ações dos filhos de Deus. Suas inclinações e sensações buscavam as 

filhas dos homens, as viam e interpretavam como formosas. Destas duas vem as 

ações: tomar das filhas dos homens aquelas que mais lhes agradaram. Numa 

sequência, ficaria assim: 

         intenções 

Coração → Carnalidade → Maldade → sensações 

         ações 

 

Muito tempo depois do dilúvio, Jesus abordou o assunto com as seguintes 

palavras (Mt 12.34-35): “Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? 

Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom 

coisas boas; mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más”. 

O Senhor ensina que do ser vem o agir: por ser mau, o homem age mal. Mas, 

há algo no ser que o define. Algo que Jesus chama de coração. Aqui, o Senhor ensina 

que o coração funciona como um receptáculo onde está depositado o conteúdo 

definidor do ser humano. Esse conteúdo definidor possui valor inestimável para a 

pessoa humana, sendo mui corretamente denominado de tesouro por Jesus. 

Novamente, numa sequência: 

 

 

 

 

Ser do Homem: 
age bem ou mal 

↑ 
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Coração do Homem 
 

 
 

Unindo as duas representações teremos que o coração será bom ou mau na 

dependência do tesouro que abriga. Um coração preenchido por um tesouro bom 

será espiritual. Um coração preenchido por um tesouro mau será carnal. O coração 

bom caracterizará um ser cujas intenções, sensações e ações sejam boas. O coração 

mau, ao contrário, caracterizará um ser mal. 

 

 

 Tesouro bom→ Espiritualidade → Bondade → intenções, sensações e ações 

CORAÇÃO 

 Tesouro mau → Carnalidade → Maldade → intenções, sensações e ações 

 

O problema reside no fato de Jesus ter dito que seus ouvintes não possuíam 

liberdade para decidir se seriam bons ou maus. Eles já eram maus como consequência 

do pecado. Jesus apresentou-se em seu ministério com essa missão possível somente 

para ele mesmo, i.e., de transformar o coração mau do homem eleito para a vida em 

coração bom e apto a ser e a viver de modo a honrar a Deus com suas intenções, 

sensações e ações. É no coração que se processa o novo nascimento, a mudança de 

coração de pedra (mau) em coração de carne (bom), como registrou Ezequiel: “Dar-

lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles; tirarei da sua carne o coração 

de pedra e lhes darei coração de carne” (Ez 11.19) e “Dar-vos-ei coração novo e porei 

dentro de vós espírito novo; tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de 

carne” (Ez 36.26). 

Reconhecendo que somente Deus poderia restaurar o seu ser caído em pecado, 

disse Davi (Sl 51.10): “Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim 

Tesouro do Coração: bom ou mau 
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um espírito inabalável”. O novo nascimento, ensina a Bíblia, é uma obra de nova 

criação realizada pelo próprio Deus. O verbo utilizado por Davi no verso acima é o 

mesmo de Gn 1.1, no qual se registra a ação de Deus em criar os céus e da terra. Da 

mesma forma que foi em relação ao mundo, Deus é o criador do novo coração do 

homem, do coração puro de Davi e da renovação nele de um espírito inabalável. 

Somente Deus tem o poder criador de um novo coração em nós, homens e mulheres 

pecadores. 

 

3. Planos Eternos 

Estudar a Bíblia a respeito de ‘família’ começa por sondar o que Deus nos deu a 

conhecer de Seus planos eternos a respeito do casamento. Um texto importante a 

esse respeito é o de Paulo aos Efésios, 5.22-33. 

22 As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor; 23 porque o marido 
é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador 
do corpo. 24 Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em 
tudo submissas ao seu marido. 25 Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a 
igreja e a si mesmo se entregou por ela, 26 para que a santificasse, tendo-a purificado por meio 
da lavagem de água pela palavra, 27 para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, 
nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 28 Assim também os maridos 
devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. 29 
Porque ninguém jamais odiou a própria carne; antes, a alimenta e dela cuida, como também 
Cristo o faz com a igreja; 30 porque somos membros do seu corpo. 31 Eis por que deixará o 
homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne 32 
Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. 33 Não obstante, vós, cada um de 
per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido.1 

 

3.1. Contextualização: santidade pela imitação 

Pelo contexto anterior ao texto acima verificamos que Paulo vinha exortando a 

igreja em Éfeso, eleita desde antes da fundação do mundo, à santidade no tempo e 

na história pela imitação a Deus, nosso Pai, tendo em vista o amor demonstrado por 

                                                 
1 Todas as ênfases (itálicos) são acréscimos. 
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Jesus Cristo, que a Si mesmo se entregara por sua Igreja (Ef 5.1-2). 

Prosseguindo, o apóstolo expôs muitos modos pelos quais os efésios deveriam 

demonstrar seu empenho e fidelidade na tarefa de imitar a Deus no amor de Cristo. 

Nas determinações2 dos versos 5.3-21, Paulo regula vários aspectos gerais da vida 

cristã, aspectos que exigiriam toda a atenção dos cristãos enquanto participantes da 

sociedade comum. Os versos centrais do trecho ensinam que a vontade do Senhor é 

o padrão da sabedoria, devendo ser buscada para ser compreendida, a fim de que os 

cristãos sejam capacitados a discernir e enfrentar os dias atuais: “Portanto, vede 

prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o 

tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas 

procurai compreender qual a vontade do Senhor” (vv.15-17). 

 

3.2. Transição: do contexto para o texto 

Os versos 5.18-21 marcam a transição dos aspectos gerais da vida da igreja para 

os aspectos particulares da vida familiar e profissional. Evidentemente, a ênfase 

básica permanece a mesma, i.e., a vontade do Senhor é o padrão da sabedoria, 

devendo ser buscada para ser compreendida, a fim de que os cristãos sejam 

capacitados a discernir e enfrentar os dias atuais. 

Por isso Paulo escreveu: “E não vos embriagueis com vinho, no qual há 

dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e 

louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças 

por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos 

uns aos outros no temor de Cristo” (Ef 5.18-21). 

O ensino é claro: pelo poder do Espírito e na solidez da Palavra (= vontade do 

Senhor), a Igreja deve, pela mediação de Cristo, adorar a Deus, ser grata a Ele e viver 

                                                 
2 Quanto a determinação citada no texto:  os verbos gregos principais na perícope estão flexionados no 

imperativo, não indicando petições ou súplicas, mas determinações a serem cumpridas. 
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de modo mutuamente submisso. Dos versos 5.3-17 a orientação foi quanto a vida do 

cristão em meio aos incrédulos. Nos versos 5.18-21, a orientação se volta para o 

comportamento do cristão em meio à Igreja. 

Estas características – busca do conhecimento da vontade de Deus e, pelo Seu 

poder, busca de santidade nos comportamentos sociais secular e eclesial – devem 

constar do contexto da vida familiar, o que persiste no texto até o verso 6.4. Nos 

versos transcritos mais acima, Ef 5.22-33, Paulo desenvolveu um paralelo entre dois 

relacionamentos santos conforme a vontade de Deus: de um lado, Cristo e a Igreja; 

de outro, marido e esposa. 

 

3.3. Compreensão pela comparação 

O paralelo foi estabelecido por meio de imperativos. 

Pelo primeiro, Paulo determina que a esposa seja submissa a seu próprio marido 

da mesma forma que a Igreja já é submissa a Cristo, pois se Cristo é o Cabeça da Igreja, 

o marido é o cabeça da esposa. 

No segundo imperativo, Paulo determina que o marido ame a sua própria esposa 

da mesma maneira que Cristo já ama a Sua Igreja, pois da maneira que Ele entregou 

a Sua vida por ela, o marido deve se entregar pela vida de sua esposa. Assim, se Cristo 

fez de Sua Igreja parte de Seu próprio corpo, amando-a como a Si mesmo, da mesma 

forma o marido deve amar a sua esposa como a uma parte de seu próprio corpo. Ao 

menos quatro pontos devem ser observados a partir do fundamento obtido nessa 

comparação: 

a) Observemos, e isto é muito importante, que a submissão da esposa e o amor 

do marido não são condições espontâneas, que tomam lugar naturalmente 

entre os cônjuges: a esposa deve se empenhar (verbo grego flexionado como 

imperativo presente médio) para que sua submissão seja como a da Igreja a 

Cristo; o marido deve amar ativamente (imperativo presente ativo) a sua 
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esposa como Cristo a sua Igreja. 

b) Notemos, também, que estas condições não são pré-requisitos para o amor 

conjugal. Não há qualquer determinação a respeito do casamento como 

consequência da submissão da esposa e do amor do esposo. Ambas são 

condições a serem desenvolvidas e praticadas pelos cônjuges. 

c) Verifiquemos que isto deve ser assim entre a esposa e o esposo porque amor 

e submissão já são cumpridos no relacionamento de Cristo com a Sua Igreja 

em um só corpo. Este relacionamento maior é o padrão para a submissão e o 

amor no casamento. 

d) Por fim, ressalte-se que estas determinações foram feitas a casais cristãos, 

pois a epístola foi remetida para a igreja de Éfeso. Observe-se, entretanto, que 

a verdade, mesmo não sendo compreendida por todos, tem alcance geral. Os 

cristãos, todavia, têm maior responsabilidade frente a ela, uma vez que, pela 

iluminação e capacitação espirituais, podem não apenas compreender a 

verdade revelada nas Escrituras (somente estes considerariam a supremacia de 

Cristo e a submissão da Igreja como padrão a ser seguido no casamento), mas 

cumpri-la, ainda que imperfeitamente. 

 

4. Reconhecendo os planos eternos 

No verso 5.31 o apóstolo cita o texto de Gn 2.24, verso extraído do contexto da 

criação da mulher a partir do lado do homem. Lá, registrou Moisés: “Por isso, deixa o 

homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne”. Pelo 

contexto se compreende que tendo em vista que a mulher teve sua origem no homem, 

sendo os dois feitos dos mesmos ossos e carne, o homem deixará pai e mãe para unir-

se à sua mulher como um só corpo, distinto do de seus pais: uma nova família. 

Aqui, aos efésios, Paulo escreveu: “Eis por que deixará o homem a seu pai e a 

sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne”. O ensino de 
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Paulo relaciona o cuidado do esposo pela esposa ao cuidado de Cristo por sua Igreja, 

i.e., por nós, crentes. O impressionante é que Paulo ensina que porque Cristo deixou 

sua condição gloriosa (Fp 2.5-8) para unir-se a sua Igreja num só corpo, o homem 

deve deixar pai e mãe para unir-se a sua esposa. 

Além disso, em ambas as situações – uma relacionada ao tempo anterior à 

Queda, e outra relacionada tanto ao tempo posterior à Queda quanto ao tempo 

posterior ao ministério de Cristo – a mulher faz parte do homem: em Gênesis, por ter 

sido tomada dele, tendo nele a sua origem. Em Efésios, por ter sido feita parte dele 

por meio do casamento, tendo nele a sua realização. O casamento sempre significa, 

portanto, a união de Cristo e sua Igreja, em qualquer época da história humana. 

A conclusão do texto surge no verso 5.32. Paulo disse ser isto um mistério que, 

agora, já podemos compreender. Como vimos, a menção da união entre esposo e 

esposa numa só carne e sua consequente saída do seio de seus pais fazia referência, 

na verdade, a Cristo e a Igreja! Paulo fez um salto desde a exortação à santidade no 

lar por meio do paralelo entre o casamento e o relacionamento de Cristo com a Igreja 

para a razão de ser do casamento. O relacionamento conjugal existe para sinalizar 

ao mundo outro relacionamento maior e planejado eternamente: a aliança entre 

Deus, o Filho, e a sua eleita, a Igreja. 

 

4.1. Desde antes da fundação do mundo 

Ora, a Palavra ensina que não apenas Cristo entregou sua vida no tempo e na 

história conforme a decisão eterna de Deus a esse respeito (1Pe 1.18-21),3 mas que a 

Igreja também já havia sido designada e determinada na eternidade para que sua 

consumação se desse no tempo e na história (Ef 1.3-14).4 

                                                 
3 Texto de 1Pe 1.18-21: “ 18 não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do 

vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, 19 mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem 

mácula, o sangue de Cristo, 20 conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, 

por amor de vós 21 que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte 

que a vossa fé e esperança estejam em Deus” (itálicos acrescentados). 

4 Especialmente o verso 4: “nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis 
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Em ambos os textos, embora escritos por autores apostólicos distintos, a 

expressão    foi empregada, e com significado idêntico: Deus 

já havia determinado a realização histórica daqueles eventos (a morte de Cristo na 

cruz e a redenção da Igreja) antes mesmo de criar o mundo visível, antes mesmo da 

Queda ou da promessa de redenção. Antes mesmo da criação do primeiro casal que 

viria a ser um antítipo5 da verdade eterna de Deus, sombra de bens vindouros (Hb 

10.1), anúncio visível do relacionamento entre Cristo e a Sua Igreja, povo pelo qual 

Ele deu a própria vida, acolhendo-o como parte de Seu próprio corpo (Ef 5.1-21). 

 

4.2. Casamento: sinal temporal da aliança eterna 

O casamento humano é, portanto, manifestação a toda a criação de que Deus 

planejou na eternidade a união de si mesmo, na pessoa do Filho, com seu povo eleito. 

Esta união mística, citada nesses termos nos compêndios de Teologia Sistemática, se 

dá entre Cristo e aqueles que Ele purifica pela lavagem regeneradora com Seu sangue, 

fazendo-os renascer da água (Palavra) e do Espírito de Deus (Jo 3.5 e Ef 5.26). 

Justificada em Cristo, por meio da fé, a Igreja assume histórica e temporalmente a 

posição de noiva de Cristo, a qual Ele preserva e sustenta em Seu Espírito até o dia 

das Suas Bodas (Ap 19.7-9). 

Assim, se o casamento em geral, entre incrédulos, aponta para coisa tão 

sublime, muito mais o casamento entre os cristãos. O casamento cristão é a união 

entre um regenerado, antítipo de Cristo, e uma regenerada, antítipo da Igreja. Sua 

relação pactual conjugal aponta para a relação pactual de Deus com Seu povo, não 

devendo ser dela esvaziada. 

 

5. Casamento misto 

                                                 
perante ele” (itálicos acrescentados). 

5 Antítipo, conforme definição do Novo Dicionário Eletrônico Aurélio, versão 5.0: “substantivo masculino: tipo 

ou figura que representa outra”. 
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Temos visto que casamento é anúncio da realidade eterna entre Cristo e a Igreja: 

Ele “amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a 

purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo 

igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem 

defeito” (Ef 5.25-27). Observemos a sequência: 

1) Cristo amou a Igreja e Se entregou por ela = Ele salva a Sua Igreja amada para 

Si; 

2) Cristo salva a sua Igreja para purificá-la para si pela Palavra = Ele santifica a 

Sua Igreja amada para Si. 

 

Não há qualquer relação de amor entre Cristo e um povo não salvo. Não há 

mistura entre santidade e corrupção. Seguindo o padrão de Cristo, o ensino da Palavra 

mostra-se claríssimo, sendo em ambos os testamentos contrário às uniões mistas de 

israelitas/cristãos com incrédulos. 

Em Dt 7.1-11, Deus expõe o motivo pelo qual não deveria haver qualquer tipo 

de aliança entre os israelitas e as pessoas idólatras de Canaã: “elas fariam desviar teus 

filhos de mim, para que servissem a outros deuses; e a ira do SENHOR se acenderia 

contra vós outros e depressa vos destruiria” (Dt 7.4). Deus desejava preservar tanto 

a fidelidade dos Seus escolhidos quanto a sua vida temporal, pois pretendia livrá-los 

de Sua terrível ira. 

Em 1Co 7.39, com a mesma ênfase quanto a fidelidade ao Senhor, Paulo ensinou 

que, em caso de viuvez, novas núpcias poderiam ser contraídas, “mas somente no 

Senhor” (μονον εν κυριω). 

5.1. Anuência com casamento misto 

Se a união mista contraria a determinação divina, anuir com a mesma também 

pecará contra Deus. Não há lugar para o clamor ministerial pela bênção de Deus sobre 

uma união mista, e (a) aquele que nela incorre (o nubente cristão), da mesma forma 
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que (b) aqueles que se imaginam piedosos ao referendá-la, sejam ministros, sejam 

pais ou amigos cristãos, pecam contra Deus. A todos cabe disciplina. 

Ao nubente cristão, que se arrependa e busque corrigir-se diante do Senhor não 

se casando (Hb 10.26-31). Se, todavia, o casamento misto já tiver acontecido e houver 

arrependimento diante do Senhor motivado pelo reconhecimento do pecado de 

mistura, a solução pode significar o seu drástico afastamento de toda estrangeirisse 

em consagração ao Senhor (Ne 13.23-31). A Palavra não autoriza outro 

comportamento. 

Situação mais amena está relacionada apenas aos casos de conversão de um dos 

cônjuges após o casamento, quando o testemunho fiel do Senhor deve ser 

desenvolvido, ainda que silente, para impressionar o incrédulo por meio de uma vida 

transformada e consagrada a Deus (1Pe 3.1-7). Veremos mais sobre em 5.3. ao 

tratarmos do divórcio. 

Aos que se imaginam piedosos, sejam ministros, sejam outros cristãos que 

consentem com o engano, Cristo já advertiu que “qualquer, porém, que fizer tropeçar 

a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse 

ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar” 

(Mt 18.6). A função pastoral implica orientação bíblica, confrontação amorosa, 

correção e, se preciso, disciplina corretiva. Negar realizar o casamento diante do 

Senhor toma, nesse caso, aspecto disciplinar que, à luz de toda a instrução anterior, 

poderá reconduzir o pecador ao bom caminho pelo abandono da rebeldia contra 

Deus. 

Sempre será melhor impedir o erro que corrigir-lhe os efeitos. “24Ora, é 

necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para 

com todos, apto para instruir, paciente, 25disciplinando com mansidão os que se 

opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para 

conhecerem plenamente a verdade,    26mas também o retorno à sensatez, livrando-
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se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua 

vontade” (2Tm 2.24-26; cf Mt 18.15). 

 

6. Relação indissolúvel: tipo e antítipo 

Ora, a realidade eterna da união mística entre Cristo e Sua Igreja não está sujeita 

aos humores humanos. É Deus quem sustenta a Sua Aliança. É Ele quem garante, em 

Sua providência, a preservação de Seu povo, de Sua noiva. Sendo a relação de Deus 

com a Igreja indissolúvel, a relação entre esposo e esposa, diante de Deus, é também 

idealmente indissolúvel. 

Ênfase especial recai sobre a palavra 'idealmente'. Por que isso? Porque o 

casamento humano, que espelha a realidade eterna, é apenas uma limitada realidade 

temporal, antítipo falho do tipo perfeito. O fato de anunciar os bens vindouros não 

torna o casamento, mesmo entre cristãos, imune ao peso da corrupção do velho 

homem. Precisa haver, portanto, tratamento divino contra a manifestação da 

corrupção humana no casamento. Qual será? 

 

6.1. O sétimo mandamento 

Eis, aqui, a força do sétimo mandamento: “não adulterarás” (Ex 20.14) 

determina exatamente a condição exigida das pessoas em Aliança com Deus. O 

Senhor exige que Seus filhos repitam em seus relacionamentos tudo aquilo que ele 

mesmo, em Sua fidelidade, garante a Seu povo. 

Por isso o Breve Catecismo de Westminster afirma que “o sétimo mandamento 

proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras” (pergunta 72), baseando-se 

na palavra de Jesus no Sermão do Monte: “qualquer que olhar para uma mulher com 

intenção impura, no coração já adulterou com ela” (Mt 5.28). Alguém poderia 

imaginar Cristo olhando com intenção impura, cobiçando, outra noiva em lugar de 

sua Igreja eleita desde antes da fundação do mundo? 
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O objetivo do sétimo mandamento é de, ao evidenciar a corrupção humana e a 

santidade divina, conduzir o homem à santidade diante de Deus. Embora exista o 

aspecto punitivo da lei, sua intenção está em promover a perfeição do povo de Deus 

(Dt 18.9-14) em seus aspectos individuais e sociais, materiais e espirituais. Este é o 

imperativo divino contra a manifestação da corrupção humana no casamento: a lei 

no sétimo mandamento. 

 

6.2. A fidelidade e o perdão do Senhor 

A Igreja, entretanto, desde os tempos do Antigo Testamento, já demonstrava a 

sua infidelidade. Ela se prostituía com os falsos deuses, desonrando seu esposo, o 

Deus verdadeiro. Mas, se a Igreja se mostrava infiel, Deus sempre permaneceu fiel e 

perdoador. Sempre exortou seu povo ao arrependimento e ofereceu-lhe o perdão e 

a reconciliação. O livro do profeta Oséias é a prova mais contundente de tudo isso. 

 

6.3. Divórcio e comunhão com o Senhor 

O mesmo ensino (perdão e reconciliação) é apresentado para a Igreja na 

Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. O apóstolo exorta os casais cristãos a que 

preservem a sua intimidade (1Co 7.3-5) e a que se mantenham casados (1Co 7.10-11). 

Nos casos em que um dos cônjuges tenha crido em Cristo após o casamento, se 

o cônjuge incrédulo aceitar permanecer casado, o cônjuge cristão deverá permanecer 

com ele (1Co 7.12-14). A isto Pedro acrescentou, como indicamos acima (4.1.), que 

tal permanência não deve ser arredia, rebelde ou aflitiva. A esposa deve testemunhar 

silenciosamente de Deus com honestidade diante de seu marido a fim de ganhá-lo 

para Cristo. O esposo, por sua vez, deve respeitar sua esposa, tratá-la com dignidade 

e delicadeza, evidenciando, assim, a sua comunhão com Deus (1Pe 3.1-7). 

Se, todavia, o incrédulo decidir se afastar, não deve haver resistência por parte 

do cristão (1Co 7.15a). Esta separação não deve ser provocada pelo cristão – uma vez 
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que ele buscará sempre honrar a Deus, seja em empenhada submissão (esposa), seja 

em amor ativamente sacrificial (esposo) – nem deve, por isso mesmo, gerar nele 

qualquer sentimento de culpa diante de Deus. Não é dado ao cristão saber se Deus 

abençoará seu cônjuge, com quem se casou quando ainda incrédulo, com a salvação 

(1Co 7.16). O Senhor nos tem chamado à paz (1Co 7.15c). 

Acontece, entretanto, que, em alguns casos de união entre pessoas de igreja, a 

incredulidade de um cônjuge venha a ser manifesta somente após um período de 

intensa participação eclesiástica e de interesse exterior pelo evangelho, aspectos 

que, aos olhos de um nubente cristão dominados pela paixão carnal, podem ser, e 

frequentemente são, percebidos como expressão de verdade interior, i.e., salvação. 

Assim, seduzido por sua própria corrupção, o nubente cristão não examina a fundo as 

convicções e atitudes externadas por seu futuro cônjuge e se casa, constituindo união 

verdadeiramente mista com aspecto visível de casamento no Senhor! 

 

6.4. Possíveis consequências da mistura 

Ora, uma vez consumado o casamento, quais as possíveis consequências? 

Vejamos algumas: 

a) PASSIVIDADE (do incrédulo): o incrédulo poderá viver pacificamente com o 

cristão, favorecendo ou, ao menos, não impedindo sua comunhão com o 

Senhor e com a Igreja; 

b) HOSTILIDADE ESPIRITUAL (do incrédulo): o incrédulo poderá manifestar-se 

ativamente contrário à fé cristã e ao comportamento cristão de seu cônjuge, 

impedindo sua comunhão com o Senhor e com a Igreja por assumir, após o 

casamento, uma postura religiosa distinta da cristã, sendo resistido pelo 

cônjuge cristão; 

c) HOSTILIDADE CARNAL (do incrédulo): o incrédulo poderá assumir uma vida 

de corrupção ativa, sexualmente degradada e degradante, cheia de adultério 
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espiritual e carnal, sendo resistido pelo cônjuge cristão; 

d) APOSTASIA (do cristão): o cônjuge cristão poderá afastar-se da fé, esfriar seu 

relacionamento com Deus e com a Igreja por ceder à sua própria corrupção 

favorecida pelas pressões exercidas pelo cônjuge incrédulo; 

e) CONVERSÃO (do que fora incrédulo): o incrédulo poderá, pela graça de Deus, 

diante do testemunho do cônjuge cristão, ser salvo por Cristo. 

 

6.5. Relações Sexuais Ilícitas e Repúdio 

Que fazer, diante de Deus, em situações como estas? Creio que seja para estas 

condições que o Senhor nos ensina em Mt 5.31-32: “31 Também foi dito: Aquele que 

repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. 32 Eu, porém, vos digo: qualquer que 

repudiar [verbo grego flexionado no aoristo ativo do subjuntivo = se alguém vier a 

repudiar] sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se 

adúltera; e aquele que casar com a repudiada [particípio passado passivo] comete 

adultério”. Convém que se diga num parêntese que não há razão para considerar 

isto próprio apenas para os cônjuges masculinos, pois a esposa pode agir de 

maneira semelhante ao esposo seja ao adulterar, seja ao repudiar. 

Cabe, ainda, observar quanto ao repúdio que este (i) pode não ocorrer quando 

devido e, por outro lado, (ii) pode ocorrer quando indevido. Jesus está dizendo que 

existe uma possibilidade de repúdio relacionado às relações sexuais ilícitas, as quais, 

ocorrendo na vigência do casamento e antes de sua dissolução, (i) autorizam e não 

impõe a separação. Se não for essa a causa do repúdio, (ii) aquele que repudia 

produzirá o adultério de ambas as partes que, então, será posterior à separação. 

Mas, Cristo disse que o repúdio poderá ter lugar frente a relações sexuais ilícitas. 

Quais são estas relações? As relações sexuais ilícitas estão claramente listadas na 

Escritura (Lv 18.1-30. O termo geral está em Lv 18.6.), incluindo o adultério e muitas 
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outras abominações.6 Em tais casos, ensina o Senhor, a parte inocente tem direito de 

repudiar seu cônjuge, apartando-se do casamento. 

Parece, à primeira vista, que apenas as possibilidades (c) e (d) do item 6.4. 

poderão ser incluídas na regra para o divórcio. Mas, pelo contexto do Livro de Levítico 

(capítulos 18.21 e 20.2-5), a prática apóstata engajada (no texto: oferta de filhos a 

Moloque) caracteriza relação de prostituição, incluindo a possibilidade (b) no grupo 

das relações sexuais ilícitas. 

O repúdio, então, nesses casos, apresenta-se como uma possibilidade, mas não 

como uma determinação. Em todas as possibilidades, porém, caberão 

arrependimento e confissão de pecado por parte do cristão, e busca de santidade 

diante de Deus para o testemunho do Senhor ao cônjuge incrédulo (1Pe 3.1-7) que 

poderá resultar na possibilidade (e). 

Deve ficar claro: o casamento em seus casos particulares, ressalvada a 

possibilidade de obstinada quebra da determinação divina específica (veja Esdras, 

capítulos 9 e 10, e Neemias, capítulo 13), deve ser preservado ainda que contraído 

na ilusão de um coração cristão seduzido por sua corrupção. A única exceção de 

repúdio relacionada ao casamento entre cristãos está vinculada às relações sexuais 

ilícitas (adultério em suas formas), que, realizando informalmente o rompimento da 

aliança (de modo visível com o cônjuge o que já se consumara invisivelmente diante 

de Deus), permitem a confirmação formal do divórcio. 

O objetivo do Senhor e dos apóstolos era que, quer casado, quer solteiro, o 

cristão permanecesse consagrado ao Senhor (1Co 7.35). Isto é, que a Igreja fosse fiel 

e dedicada a seu Esposo da mesma forma que Ele lhe é fiel. O relacionamento 

conjugal, básico e fundamental, deveria ser preservado à semelhança daquele que é 

                                                 
6 Nem pai, nem mãe, nem madrasta ou padrasto, nem irmão ou irmã, nem neta ou neto, nem tia ou tio, nem nora ou 

genro, nem cunhada ou cunhado, nem da mãe com a filha ou do pai com o filho, nem bigamia (duas mulheres ou duas 

irmãs, v.18), nem relações durante o período menstrual e nem adultério (mulher do teu próximo, v.20). Tudo isso é 

encerrado com o verso 21 (“e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o 

nome de Deus. Eu sou o SENHOR”; cf. Lv 20.2-5, indicando prostituição espiritual), que funciona como transição 

para outras relações ainda mais contrárias à natureza: homossexualismo (v.22) e bestialismo (v.23).  
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perfeito, qual seja, o de Deus com a Sua Igreja. 

 

6.6. A fidelidade e o perdão da Igreja: derivados do Senhor 

Deve ser lembrado, todavia, que o Santo de Israel sempre perdoou aqueles Seus 

verdadeiros filhos, o Seu verdadeiro Israel, o remanescente, os filhos da promessa 

(Rm 9-11), e manteve viva a Sua Aliança ao desencadear nos redimidos a consciência 

de seus pecados, arrependimento verdadeiro, confissão a Deus e ao próximo e, sem 

exceção, busca de santidade. Tal não é o caso das uniões mistas. É, todavia, do 

casamento entre cristãos (Mt 18.15; Lc 17.3-4): lembremo-nos de que há apenas um 

pecado imperdoável, e este não é o de casamento misto nem o de adultério (Mc 

3.29). 

Relacionamento, portanto, não resulta apenas de perdão: há de haver 

arrependimento da parte pecadora para que a comunhão seja restabelecida. Deus 

não se relaciona em amor com incrédulos, mas com crentes, pessoas lavadas no 

sangue do Cordeiro e que, confrontadas com seus pecados, arrependem-se deles e 

buscam a santidade e a retidão. A ausência de arrependimento pode ser considerada 

como o afastamento mencionado por Paulo em 1Co 7.15-16, pois do coração é que 

provém as ações e as palavras (Pv 4.23; Mt 12.34), neste caso, evidenciando a dureza 

de uma vida não regenerada. 

O perdão, entretanto, permanecerá presente, posto que, entre iguais, não 

depende do arrependimento, mas a comunhão terá sido rompida definitivamente no 

coração endurecido do incrédulo, desobrigando o cristão de seus votos. 

7. Educando a Criança e o Adolescente 

Ao tratarmos da educação das crianças e dos adolescentes precisamos recordar 

da importância do coração na constituição humana. A educação levará em conta as 

inclinações, as sensações e as ações de nossos filhos para identificar por elas o estado 

do coração delas com o propósito de tratar do real problema de todo ser humano, 
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que é seu coração em inimizade contra Deus, preenchido por um tesouro mau e 

praticante da maldade própria da carnalidade. 

O foco da educação cristã não será, portanto, moral, embora envolva esse 

aspecto. A educação cristã foca no coração, apresentando a redenção em Cristo 

Jesus como fundamento de todas as ações produzidas por um coração cujo tesouro 

seja bom e espiritual. 

Com isso em mente, notemos que todos nós, incluídas as nossas crianças e 

adolescentes, vivemos neste mundo de valores caídos e anticristãos. Embora isso não 

seja novo, hoje há ênfases extremadas na autonomia da vontade humana, no 

egocentrismo, na busca de prazer imediato e crescente, e no materialismo. Essas 

ênfases, que seguramente atendem aos anseios dos corações anticristãos, são 

traduzidas em práticas de abusos de toda ordem (gula, anorexia, bulimia, 

automutilação, sexo não natural, sexo prematuro, uso de estimulantes e 

entorpecentes, abuso do entretenimento etc.) como meios de satisfazer as 

necessidades da carne (que é o termo utilizado para designar a vida que, de alguma 

forma, nega a Deus). 

Somem-se às influências do ambiente às inclinações, às sensações e às ações 

corrompidas e remanescentes mesmo aos novos nascidos e poderemos identificar no 

coração da juventude quatro tendências: 

a) Os jovens tendem a não focar no coração; 

b) Os jovens tendem a não valorizar a sabedoria; 

c) Os jovens tendem a ser insensatos na escolha de suas companhias; e 

d) Os jovens tendem a não ter uma perspective escatológica. 

 

Nossos jovens precisam ser ensinados a substituir seus desejos carnais por 

desejos sadios. Essa ação, entretanto, será apenas moral se não for precedida pela 

graça de Deus sobre os nossos filhos, restringindo-se apenas a conformar 
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externamente a maldade inerente a seus corações. Sem o novo nascimento, graça 

exclusivamente concedida e mediada pelo Senhor na pessoa de Jesus Cristo, não 

haverá mudança no coração, não será valorizada a sabedoria (não confundi-la com o 

acúmulo de conhecimento natural), não haverá distinção entre boas e más 

companhias e persistirá o imediatismo. 

Focando nossas atenções e ações no coração, enfatizaremos o problema real da 

criança, que é o seu ser carente de redenção. Nossas atividades educativas 

priorizarão o Evangelho da graça e, a partir dele, a obediência à lei do Senhor. 

Somente do novo nascimento surgirão a busca dos valores que honram a Deus (os 

valores do alto de Cl 3.1-3 e Gl 5.16-24), a aplicação pelos pais e a recepção por parte 

dos filhos da disciplina no Senhor (Ef 6.1-4) e a obediência no espírito (Ef 2.8-10). 

Essa disciplina será administrada pelos pais pela assunção de posicionamentos 

firmes a respeito de assuntos difíceis e polêmicos (Mt 5.33-37), sempre com 

fundamentação profunda e amplamente bíblica (2Tm 3.14-17, 1Co 4.6) que distinga 

e ensine a distinguir as categorias da criação (e.g., Ef 6.1-4) e desta frente ao Criador 

(Rm 13.1-2). 

Auxiliará também ao rejeitar o determinismo biológico (2Tm 2.15-22), pois Deus 

é que determina que os crentes se afastem do pecado apesar das dificuldades 

impostas pela corrupção humana remanescente e contra elas (Rm 7.21-25). 

Por fim, ao menos nestas breves considerações, os pais cumprirão a sua função 

disciplinadora ao serem amigos de seus filhos, ouvindo-os e ensinando-os com o amor 

atento e próprio à paternidade (2Tm 1.3-5 e Pv 1.1-19) e ao orarem por seus filhos 

diante do único Deus (Gn 17.15-22, 21.8-21 e 25.7-10). 

 

Alguém poderá dizer que não foram abordados comportamentos e situações 

comuns ao dia-a-dia da infância e da adolescência, com o que eu concordo. Tomando 

um exemplo simples de nossa rotina, seremos superficiais em nosso tratamento 
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para dor de cabeça se apenas tomarmos um analgésico sem procurarmos saber a 

causa daquela dor. O tratamento verdadeiro estará voltado para a doença, e não 

para o seu sintoma. 

Da mesma forma, embora o comportamento infantil e adolescente seja motivo 

de grandes alardes e preocupações, tais comportamentos nada mais são que os 

sintomas da doença. A enfermidade está no coração, que deve ser o objeto de toda 

nossa abordagem terapêutica. Assim, busquemos diante de Deus conhecer a sua 

Palavra, particularmente nos aspectos acima mencionados, e aplicá-la na 

dependência do Senhor. Seguramente haverá a paz do Senhor em nossos corações 

como fruto da comunhão que desfrutaremos com ele e, com muito maior facilidade, 

nos submeteremos aos seus propósitos que culminarão, ainda que sob sofrimento, 

na nossa felicidade. 


