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Conhecimento do mundo “real”
“Seja o vosso falar sim, sim; não, não; pois o que passa disso vem do
Maligno.” (Mateus 5.37)
A família cristã nuclear é formada por pais e filhos. É patriarcal, na qual a
autoridade maior é a do marido, o qual conta com a cooperação da esposa na
liderança do lar, e nasce de uma união, por meio do casamento, entre homem e
mulher, biologicamente assim definidos, fruto de um relacionamento heterossexual.
A instituição familiar tem sofrido muitos ataques nos últimos tempos, além
daquelas tentativas já seculares, como a prostituição, o adultério, a bigamia, o
divórcio, o homossexualismo e outras há muito conhecidas. De forma
complementar, a sociedade atual em que vivemos tem se tornado um ambiente em
que os padrões morais foram violentamente rebaixados em nome da relatividade
moral e da inclusão/aceitação de qualquer modelo de comportamento, sob pena de
ser rotulado como preconceituoso. Neste modelo passa a ser apresentado como
‘normal’ a traição, a deslealdade, o adultério, a promiscuidade sexual, o ódio, a
inveja e todo um conjunto de comportamentos não indicados a qualquer cristão.
Adicionalmente a esse contexto tem-se observado uma redução na fala e
abordagem de questões relacionadas à fé nos ambientes familiares, incluindo aqui
os lares cristãos. Exatamente no ambiente em que seria natural e onde é
constantemente necessário, menos se trata do assunto, e em alguns casos, menos
se vive a fé em sua expressão concreta, por meio de obras e do testemunho
pessoal.
Precisamos perseverar na proteção do nosso lar e familiares frente ao
cenário atual do nosso mundo. O fortalecimento da Palavra, a certeza
inquestionável da salvação e do amor de Cristo são as armas principais para criar
esta armadura de proteção em torno de todos os nossos familiares.
Quando todos os lares de nossas igrejas se transformarem em verdadeiras
famílias segundo o ideal de Deus, teremos um mundo diferente e uma nação
melhor. E esse sal e essa luz (Mateus 5.13-14) penetrarão a sociedade de tal forma
que as pessoas saberão que existe um padrão de família: a que Deus criou, e
continua criando por meio daqueles que se submetem a ele. Porque a família é o
ideal de Deus para o ser humano (Gênesis 2.22-24).
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