Os filhos são bênção do Senhor

john piper

Os filhos fazem com que seus pais se tornem co-criadores com Deus. É através deles que um
novo ser é formado, embora a vida em si venha diretamente das mãos de Deus. Eles são
confiados aos pais durante um período breve da vida para serem por eles criados e nutridos
até atingirem a idade em que podem assumir as responsabilidades da vida adulta. Através do
cuidado dos filhos, os pais aprendem sobre o amor e o cuidado de Deus e amadurecem como
pessoas. Eles são a fonte de nossas maiores alegrias e de nossas maiores tristezas. No plano
original de Deus, a família estava assim constituída, em amor, harmonia e plena felicidade. Ela
foi criada para o bem do ser humano e faz parte da graça comum de Deus para toda a
humanidade. Infelizmente, porém, o pecado entrou no paraíso e distorceu o que Deus havia
criado como bem. É por isso que a família hoje encontra tantos problemas e dificuldades.
Apesar de o projeto original ter sido perfeito, ele é hoje vivido por seres imperfeitos.
Entretanto, o plano não mudou e Deus mesmo já proveu uma forma de restauração, como
veremos na continuação deste estudo. Famílias desestruturadas não são coisa de hoje.
A Palavra de Deus nos dá um retrato autêntico das dificuldades enfrentadas pelas famílias,
começando com a de Adão e Eva. Imagine você criar dois filhos e depois um matar o outro! Que
sofrimento pode ser maior do que esse para os pais? Essa foi a realidade que a escolha dos
dois primeiros seres humanos legaram a todos nós. Separados de Deus ao escolherem seu
próprio caminho, eles logo entraram em conflito. A harmonia que haviam desfrutado até então
evaporou-se ao calor das acusações, dos sentimentos de vergonha e culpa que os levaram a
esconder suas diferenças um do outro e a esconder-se de Deus. O pecado distorceu as
características essenciais do homem e da mulher, transformando o que Deus criou para o
bem em fonte de tensão e conflito. O homem, criado para ser o provedor, o protetor, tenderia
agora a ser fisicamente dominador, emocionalmente omisso. A mulher, sentindo a tendência
de fuga do marido, tentaria controlá-lo ativa ou passivamente, procurando modificá-lo para
corresponder às suas expectativas ou assumindo uma postura sufocante de total dependência
dele. E seus filhos já nasceriam com corações inclinados à rebeldia. Provérbios 22:15 nos diz
que a estultícia, ou insensatez, está ligada ao coração da criança. Insensatez é o oposto da
sabedoria que provém do temor ao Senhor. As crianças já nascem afastadas de Deus, sem
conhecê-Lo e sem temê-Lo, e essa insensatez se reflete primeiro na rebeldia contra os pais.
O que Adão e Eva plantaram, todos os seres humanos colhem. Entretanto, Deus não nos
abandonou aos nossos próprios recursos. Ele nos chama à restauração do relacionamento
consigo através de Jesus Cristo. Seu Espírito agora opera em nós, moldando-nos à imagem do
Filho, usando para esse objetivo tudo o que nos permite acontecer: “Sabemos que todas as
coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo
o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos”
(Rm 8:28-29). Somos agora parte de uma família e, como tal, parecemo-nos uns com os outros
porque temos a vida de Cristo em nós. Através da restauração de cada indivíduo, Deus quer
restaurar as famílias à harmonia, crescimento e bênção que Ele planejou que ela oferecesse. E
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