OS PAPÉIS DOS MEMBROS DA FAMÍLIA

Quebra gelo: Cite uma família que você admira muito, e diga o porquê.
Texto base: Efésios 5.22 até 6.4
Introdução: Deus criou o lar para ser um lugar agradável de se morar. A nossa casa deve
ser uma extensão do céu, onde marido, mulher e filhos devem viver em perfeita paz e
harmonia. Como todo relacionamento tem seus desgastes, a Bíblia traz conselhos práticos
para que cada membro da família possa entender e viver o seu papel. Assim haverá bênçãos e
felicidade geral. É comum vermos papéis invertidos dentro dos lares e todos sofrem as
consequências. Vejamos:
1 – OS PAPÉIS DO MARIDO (e para os que são pais) – Ef 5.23 - 1Co 11.3 – 1Tm 3.4 e 5.8
O homem precisa deixar que Cristo seja o seu cabeça, para ele poder ser o cabeça da
mulher. Só tem autoridade quem está debaixo de uma outra autoridade. E toda autoridade
procede de Deus (Rm 13.1,2). Sendo o cabeça ele deve agir como Cristo que amou a Igreja e
se doou por ela (Ef 5.28,29). Amar a esposa é mandamento (Cl 3.19). O homem deve cuidar,
proteger, suprir, apoiar a esposa e filhos. Valorizar a esposa (Pv 18.22; 31.10). Deve agir como
um sacerdote da sua casa: levar a família até Deus (intercessão) e trazer Deus até a família
(Jó 1.5; Dt 6.7). Pedro nos fala sobre o viver a vida comum do lar, que implica em ajudar nos
afazeres domésticos, na educação dos filhos e assim por diante. Não tratar a esposa como
vaso mais frágil interrompe orações (1Pe 3.7).
2 – OS PAPÉIS DA ESPOSA (e para as que são mães) - Ef 5.22 – Gn 3.16 O homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher, por causa do homem (1Co
11.9). Deus a fez auxiliadora idônea (Gn 2.18). Ela deve honrar, respeitar e ser submissa ao
marido (Ef 5.22,33; Cl 1.18). Ser submissas ao marido, como ao Senhor. Isto significa que não
se deve fazer nada que fira a orientação da Palavra de Deus. Há uma hierarquia bíblica: Cristo
é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher (1Co 11.3), e os filhos estejam
submissos aos pais (Cl 3.20). “A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz
vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele.” (Pv 12.4-NTLH). “A mulher sábia edifica a
sua casa” (Pv 14.1). Se o marido não for cristão a esposa pode ganhar seu marido para Jesus
sem palavra alguma, apenas pelo seu comportamento, exemplo e amor (1Pe 3.1,2).
3 – OS PAPÉIS DOS FILHOS – Cl 3.20 – Pv 19.13
“Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe (que
é o primeiro mandamento com promessa) para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a
terra” (Ef 6.1-3). Esse mandamento também aparece em Êxodo 20.12. A expressão “filhos” é
um termo abrangente e não determina sexo ou idade. Portanto, todos devem honrar seus pais:
dando ouvidos às suas instruções (Pv 1.8-9), obedecendo-os sempre (Cl 3.20), respeitando-os
(Pv 15.20), cuidando deles (1Tm 5.4), jamais desprezá-los (Pv 23.22), submetendo-se à
correção (Pv 29.17) e amando-os em todo tempo (1Jo 4.7,8).
Conclusão – A Bíblia é bem clara no papel de cada um dentro do lar, quando cada pessoa
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cumpre seu papel as coisas se encaixam e a família funciona com equilíbrio e prosperidade.
Em resumo a mulher deve ser amada e o marido deve ser respeitado. Os filhos devem honrar
seus pais e os pais serem exemplos aos filhos, sem provocá-los à ira.
Avisos: 18/05 Enc Moças – 25/05 Enc Rapazes – 01/06 Enc Homens – 08/06 Enc de Casais
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