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FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS

“Paternidade”

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

INTRODUÇÃO
“Cuidado dos seus”. Quando o homem foi criado, foi delegado a ele a responsabilidade
com a criação. Veremos nesta lição que a figura paterna vai além de gerar filhos, pois
envolve responsabilidades com a sua família, como: provedor, protetor físico mental e
espiritual.  Deus  criou  o  homem  a  sua  imagem  e  semelhança,  implica  que  devemos
também fazer assim. “Adão gerou um filho à sua imagem e semelhança” (Gn 5,3)

1. Ao homem foi dada a autoridade e a responsabilidade pela família
Na criação de filhos, a figura paterna é indispensável em todas as fases da sua vida;
quando criança, ele é o “Pai herói”; na adolescência, o “Pai careta ou quadrado”; na fase
adulta, “Modelo a se espelhar”. A paternidade é uma posição de destaque, entretanto, de
muita responsabilidade: “e, a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao
que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá” (Lucas 12.48b).

Em sua  queda,  Deus  primeiramente  buscou explicações  com homem:  “E chamou o
Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás?” (Gn 3.9). Foi a José, pai de Jesus, que o
anjo do Senhor falou sobre sua fuga para o Egito (Mt 2.13). Claramente, é ao homem que
Deus responsabiliza os atos de toda família.

2. A mulher, a responsabilidade de ser adjutora nesse trabalho
As  mulheres  exercem  um  papel  importante  e  indispensável  na  paternidade  como
adjutoras (Gn. 2.18, Ec 4.9-12). Muitos homens abdicam da posição que Deus o colocou
como cabeça do corpo familiar. Por necessidade, as mulheres terminam assumindo o
papel que originalmente não são delas. Esta tarefa deve ser compartilhada com a esposa,
entra aqui o papel da mulher no lar. “O coração do seu marido está nela confiado;
assim ele não necessitará de despojo” (Pv 31.11)

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
Como tem sido minha contribuição para meu ambiente familiar?

CONCLUSÃO
O bem-estar da família  é um compromisso de todos os integrantes dela,  entretanto,
Deus  estabeleceu  autoridade  e  responsabilidade  especial  ao  homem,  mas,  cada  um
individualmente será cobrado pelos seus atos.
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