A Origem da família (Mateus 1.3-6)
INTRODUÇÃO
O assunto que trataremos nas próximas lições (8) está nas
manchetes dos jornais. É um tema atual, pertinente e urgente.
A maior crise que estamos vivendo é a crise da família 1.
1. O que é a família?
2. Quando surgiu?
3. Como surgiu?
O nosso estudo hoje versará sobre essas questões:
I.
A família foi planejada.
A origem da família é uma questão que por vezes “paira”
em nossos pensamentos. A família não aconteceu
simplesmente, nem apenas se desenvolveu com o tempo
dentro de um contexto social. A família foi planejada. Deus a
planejou; ele a fez existir a partir de sua palavra (Gn 1. 2627) 2. O Evangelho de João 1.1-4 nos mostra que todas as
coisas vieram a existir por ação direta de Cristo.
Deus se envolveu no exercício maravilhoso de criar,
homem e mulher, colocando-os frente-a-frente como pessoas
iguais, mesmo que com diferentes anatomias e papéis (Gn
2.18-24). O relato da criação nos dá, em forma embrionária, a
prescrição de Deus para família. Isto é: homem e mulher se
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ajuntarão fisicamente tornando-se um núcleo de crescimento
e desenvolvimento (Gn 1.28).
II.
O propósito da família
1. Exemplificar o relacionamento do Deus Triúno 3 :
devemos entender que o Senhor criou Adão e Eva
como expressão do relacionamento perfeito que
existe na Trindade desde a eternidade (Gn 1.2628).
2. A família não é um fim em sí mesmo: devemos
entender que a família é um meio de glorificarmos a
Deus. O apóstolo Paulo nos instrui dizendo “quer
comais quer bebais, ou façais qualquer outra coisa,
fazei tudo para glória de Deus” (1Co 10.31). Nosso
compromisso como família é expressar a glória
manifestada na comunhão de amor, submissão e
serviço existentes em Deus Pai, Filho e Espírito
Santo (Jo 17.21-24).
Breves aplicações:
1. Deus é o arquiteto, o fundamento e o sustentador da
família.
2. É através da família que Deus dá ao homem e a
mulher o poder, habilidade e desejo de serem marido e
esposa; e de serem pais.
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