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Lição 3 – A estrutura familiar
Gênesis 8:19
“ Também saíram todos os animais e as aves, em grupos, de acordo com as suas espécies. ” (NTLH)
INTRODUÇÃO - A ESTRUTURA FAMILIAR - CONCEITO
Em nosso tempo temos assistido as infindáveis discussões a respeito do conceito de família. Há uma
disposição que vai além de meramente questionar este conceito, que, de forma simplificada, sendo assim é
definida:
“A família diz respeito a um conjunto de pessoas ligadas por um grau de parentesco, resultante de um
casamento ou consanguinidade, sendo mais recentemente também compreendida por laços afetivos em
que se estabelecem acordos de manutenção e vínculo, como é o caso da adoção.1”
O que se pretende hoje, no entanto, é questionar a estrutura da família. Por estrutura entendemos ser
tudo o que diz respeito a composição, a essência da família.
A imagem abaixo fala melhor do que muitas palavras acerca do conceito de família que se pretende
imprimir em nossos dias:

DEBATA COM O SEU GRUPO SOBRE ESSAS PROPOSTAS DE ESTRUTURA FAMILIAR.
PRINCÍPIO BÍBLICO - A ESTRUTURA FAMILIAR EM SEU NASCEDOURO
O texto de Gn 8.19 ajuda-nos a entender a estrutura familiar segundo Deus. O texto narra o momento em
que, logo após Noé, os animais saíram da arca. O que isso tem a ver com estrutura familiar? Tudo.
Essa estrutura está estritamente ligada ao ato criador de Deus. Ao criar os seres viventes Deus estabeleceu
para eles famílias, as quais foram firmadas sobre um rígido e inalterável arcabouço. Assim, ao falarmos de estrutura,
falamos de criação.
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No texto da Nova Tradução Linguagem de Hoje diz que os animais saíram conforme a sua espécie, contudo,
no original Hebraico, não é a mesma palavra traduzida por espécie (como na ARA) em Gênesis 1.11,12,24,25 e
6.19,20. Nestes textos a palavra é miyn que significa “um tipo”. No entanto a palavra espécie em Gn 8.19 é
mishpachah que aparece 300 vezes no Velho Testamento hebraico e significa “família”.
Desta maneira observamos que o conceito de família e a sua estrutura, segundo as Escrituras, deriva de
uma soberana decisão do Criador.
É bom lembrarmos que na ordem para salvar as diversas espécies de animais Deus determina que sejam
colocados na arca dois de cada, sendo um macho e uma fêmea (Gn 6.19). Conquanto seja uma conclusão óbvia, ela
nos ajuda a compreender que esta estrutura familiar estabelecida por Deus está presente até entre os animais.
Ademais na narrativa diluviana nos versículos imediatamente antecedentes aos citados (Gn 6.18 e 8.18)
vemos claramente esta estrutura presente entre os seres humanos.
Em 6.18 Deus estabelece uma aliança com Noé e deixando explícita a estrutura familiar por Ele criada:
“Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança; entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de
teus filhos.”
Em 8.18 esta estrutura familiar de Noé é citada na saída da arca e, em seguida, registra-se a saída dos
animais não mais classificando-os em tipo (miyn), mas família (mishpachah).
A primeira vez que aparece a palavra família (mishpachah) referindo-se aos seres humanos é em Gênesis
24.38, no registro do servo de Abraão fazendo um relatório do motivo pelo qual estava na casa de Betuel, sobrinho
de Abraão. Apesar de ser uma citação tão distanciada da criação, isto não quer dizer que a família para os humanos
só começou a existir séculos depois da criação, porquanto percebemos que faz referência a uma instituição social
que existiu desde os primórdios da criação: um núcleo de pessoas com ligações consanguíneas, que foram geradas
a partir da união de um homem com uma mulher. No caso, Abraão e seu irmão Naor foram gerados à partir de Tera
e sua mulher (Gn 11.27), juntamente com outro irmão, Harã, e outras irmãs. Naor gerou Betuel que gerou Rebeca
e outros filhos (Gn 24.24). Abraão havia se referido aos seus familiares, como sendo a sua parentela (Gen 24.4).
CONCLUSÃO - APLICAÇÕES
Irmãos, Deus nos criou, estruturou a família e ordenou o casamento como forma de perpetuação da espécie
e glorificação do Seu nome. Em nosso mundo de hoje, vemos famílias atormentadas pelo conflito e arrasadas pela
negligência e o abuso. O divórcio tornou-se uma palavra comum, significando miséria e dureza para os múltiplos
milhões de suas vítimas. Muitos homens jamais aprenderam a ser esposos e pais devotados. Muitas mulheres estão
fugindo de seus papéis dados por Deus. Pais que não têm nenhuma ideia de como preparar seus filhos estão assim
perturbados pelo conflito com seus rebentos rebeldes. Outros simplesmente abandonam seu dever, deixando filhos
sem qualquer preparação ou provisão. Ademais Satanás e seus seguidores têm questionado a estrutura familiar
criada por Deus e propondo “novos modelos” com o intuito de descontruir a família biblicamente orientada.
Precisamos priorizar o ensino das Escrituras na família, reafirmando os valores cristãos e solidificando os
princípios e propósitos eternos de Deus.
Segundo o exposto aqui responda:
1. COMO DEFINIR A ESTRUTURA FAMILIAR SEGUNDO AS ESCRITURAS?
2. OS CRITÉRIOS DE AFETIVIDADE SÃO BASTANTES PARA DEFINIR FAMÍLIA?
3. COMO A IGREJA PODE RESTAURAR A COMPREENSÃO SOCIAL SOBRE FAMÍLIA?
4. O ESTADO PODE LEGISLAR SOBRE O CONCEITO DE FAMÍLIA?

