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I - DEUS VIU QUE NÃO É BOM QUE O HOMEM VIVA SOZINHO 

A Bíblia Sagrada proclama que Deus é o criador do homem, dos céus, da terra, e de todas as coisas 
que neles há. Os fatos narrados na Bíblia Sagrada sobre a criação de tudo e de todos por ordem e feitura 
divina devem ser aceitos sem qualquer objeção como literais, reais, históricos e como fundamento 
dogmático para refutar qualquer teoria humanística sobre a origem de tudo. (Gn 1:1; 1:26-27; Gn 2:1-3) 

Este protagonismo revela aos homens de todas as épocas, sobre a existência de um Deus criador de 
todas as coisas, detentor de atributos divinos exclusivos como a onipotência (pode todas as coisas), 
onisciência (sabe de todas as coisas), e onipresença (todas as coisas estão contidas nEle) e dentre 
outras revelações, a Bíblia, nos mostra elementos que formatam a doutrina do Único e verdadeiro Deus 
que é um ser pessoal, isto é, possui personalidade própria que pensa, ama, planeja, etc, sendo 
transcendente, ou seja, está muito acima da criação em sua santidade e bondade, e ao mesmo tempo, 
imanente que está presente e ativo no ambiente das coisas criadas e se relaciona com toda a criação 
com ações de escolher, abençoar, ver, disciplinar, orientar, etc. (Gn 3:8-13) 

Na criação do homem, o Senhor observou que não era bom que o homem ficasse só e criou uma 
mulher para lhe fazer companhia, de modo que os dois juntos se complementassem considerando os 
aspectos afetivo, social, familiar, etc, e assim, Deus criou a família - "Célula matter" da sociedade que 
fundamenta as demais relações interpessoais.(Gn 2:18-24) 

1. OS PROPÓSITOS DE DEUS PARA CRIAÇÃO DA FAMÍLIA 

1.1. EVITAR A SOLIDÃO 

Quando Deus criou o homem já tinha como propósito que ele não vivesse só e por isso mesmo criou 
uma companheira  para ele de modo a ter com ela uma comunhão e vida a dois (Gn 2:18-24; Sl 68:5-6; Sl 
113:5-9; Ec 4:9-12). 

1.2. BEM ESTAR SOCIAL 

O homem pela sua própria natureza é um ser que necessita agregar-se para formar famílias, e a partir 
desta uma comunidade, e por conseguinte uma sociedade, vivendo relações interpessoais para 
presumidamente se organizarem, e viverem com o intuito de alcançar um bem estar social. (2 Co 6:14-
18). 

1.3. BEM ESTAR EMOCIONAL 

Marido e mulher, pais e filhos vivendo harmonicamente de maneira equilibrada terão um bem estar 
emocional, pois, o homem é um ser social, biológico, psicológico e espiritual. Ao ter equilíbrio nestas 
quatro plataformas, o psicológico que representa o modo de vida emocional estará em bem estar. A 
família é um grande centro de apoio para proteção e segurança do ser humano (Sl 128:1-6) 

1.4.MULTIPLICAÇÃO DA ESPÉCIE 

Deus ao criar Adão e Eva  estabeleceu através de um ordenança que se multiplicassem tendo muitos 
filhos mostrando o padrão familiar de pais (homem e mulher) e filhos para uma família, sendo este modelo 
único e aceitável diante do Senhor. Casamentos ou formação de pais com mesmo gênero não é o modelo 
preceituado pela Bíblia Sagrada (Gn 1:27-28) 

Famílias fortes espiritualmente e equilibradas socialmente formatam uma sociedade saudável que 
certamente se aplicará a exercer em seu seio uma relação de amor, paz, solidariedade, obediência e 
demais preceitos segundo a vontade de Deus. 

II - FUNDAMENTOS DOS RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS 

1. DEFINIÇÃO DE AMOR 



O amor além de ser um sentimento ou uma emoção da alma, do ponto de vista bíblico, pode ser definido 
como um comportamento sacrificial para com uma outra pessoa ou consigo mesmo, ou seja, é uma 
completa doação de um ser a outro sob todos os aspectos de forma incondicional visando o bem estar 
social e espiritual de todos. (Jo 3:16) 

Neste contexto, o amor pode ser manifestado por uma afeição, bem querer, mas também, por uma 
exortação, admoestação, correção, repreensão ou até mesmo um forte castigo ou uma forte disciplina, 
sempre visando o bem estar social, psicológico, biológico e espiritual de uma pessoa, comunidade, povo, 
nação ou civilização. (Hb 12:2-6) 

2. AS DIMENSÕES DO AMOR  

Jesus apontou o amor como a base essencial para o cumprimento dos dois mandamentos mais 
importantes da Lei, sendo este amor aplicado de forma pragmática em três dimensões. (Mt 22:34-40) 

Nº DIMENSÃO SIGNIFICADO 

2.1 Vertical É o amor em direção a Deus e para amarmos o Senhor temos que renunciar aos 
"EU's", obedecer e amar a Deus de todo o coração. (Dt 6:4-9) 

2.2 Horizontal É o amor em direção as outras pessoas considerando que amar ao próximo não é 
apenas ajudar alguém com bens materiais, mas sobretudo, é levar estas pessoas 
a ter uma comunhão com Deus para um perfeito equilíbrio em suas vidas sob 
todos os aspectos. (Lc 10:25-37) 

2.3. Profundidade É o amor em direção para o interior de si mesmo tendo o cuidado de não 
confundir amar a si mesmo como ser "amante de si mesmo", ou seja, deve-se 
rejeitar qualquer sentimento egoísta ou egolátrico que fira os interesses de 
outrem. Temos que amar a si mesmo para uma boa e perfeita santificação, isto é, 
separação total do pecado.  

 
3. TIPOS DE AMOR 

O amor de Deus é supremo, contudo, existem outros tipos de amor que regem as relações sociais numa 
sociedade, aos quais, passamos a defini-los agora: 

Nº TIPO SIGNIFICADO 

3.1 Eros É o amor cuja manifestação é consolidada na atração física, no instinto sexual, na 
afeição, no desejo de consolidar uma aliança entre o marido e a esposa. 
Geralmente este amor é distorcido pelas relações sexuais ilícitas e os desejos 
carnais imorais derivando daí as palavras erotismo, erótico, etc. (Ct 4:1-12) 

3.2 Fileo É o amor emocional, sentimental decorrente de uma atitude de simpatia, empatia 
e verdadeira amizade. É um tipo de amor fraternal que nos permite gostar daquilo 
que nos agrada. (2 Pd 1:3-11) 

3.3 Storge È o amor existente entre pais e filhos, fruto da afeição parental, sendo este um 
tipo de amor mais sublime que existe entre os homens. (Is 49:15) 

3.4 Ágape É o amor que tem como origem o próprio Deus, incondicional, sem visar 
recompensas e que espera tão somente o bem estar do próximo.(Jo 3:16) 

 
4. OS ATRIBUTOS DO AMOR AGÁPE 

A manifestação do amor ágape de nós para com o próximo não é opcional, na realidade é uma ordenança 
do Senhor Jesus e para isso, devemos ter este amor inundando o nosso coração segundo o presidir do 
Espírito Santo em nosso ser, segundo a nossa integral absorção do caráter de Cristo. (1 Jo 4:7-21) 

Nº VIRTUDES SIGNIFICADO 

4.1 Paciente Quem tem o amor divino não valoriza o padecer e o sofrimento próprio, 
não murmura, possui domínio próprio, é prudente e sabe o momento certo 
de agir. 



4.2 Benigno Quem tem o amor divino não é cheio de malícias, má fé e não pratica o 
que é mal, mas pratica sempre o bem e boas obras. 

4.3 Não invejoso Quem tem o amor divino não cobiça os bens materiais do próximo, não se 
entristece com o sucesso, êxito e bem estar de seu semelhante. 

4.4 Não se ufana Quem tem o amor divino não trata com leviandade, não permite buscar 
egoisticamente o "Eu", a vaidade, a vanglória, o poder pelo poder, a 
satisfação pela satisfação. 

4.5 Não se 
ensoberbece 

Quem tem o amor divino não faz nascer em seu coração um senso de 
superioridade sobre os outros, não é orgulhoso, não se considera 
autossuficiente. 

4.6 Não se porta com 
indecência 

Quem tem o amor divino não se conduz inconvenientemente, ao contrário, 
segue os bons costumes, demonstra pudor, recato e respeito para com 
todos. 

4.7 Não se irrita 
(exaspera) 

Quem tem o amor divino aceita o contraditório de suas ideias sem 
irritação, não se embrutece e agride verbalmente ou fisicamente os seus 
semelhantes, pode até se irritar, porém, não manifesta sua irritação 
através do pecado. 

4.8 Não suspeita o mal Quem temo amor divino não se ressente do mal, não faz suposições 
maldosas contra o próximo, não é preconceituoso e não julga as pessoas 
pela aparência. 

4.9 Não folga com a 
injustiça 

Quem tem o amor divino não pratica e nem compactua com atos de 
injustiça de qualquer ordem. 

4.10 Folga com a 
verdade 

Quem tem o amor divino preserva e defende a verdade e jamais promove 
a mentira ou o engano. 

 
O amor é uma virtude indispensável para sermos verdadeiros cristãos e é na base do amor que a nossa 
fé cristã é autenticada segundo as nossas boas obras. (Jo 15:1-17). 

III - PRINCÍPIOS PARA SE ESTABELECER RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS 

1. A ÉTICA 

1.1. DEFINIÇÃO DE ÉTICA 

Podemos definir ética como um conjunto de padrões e de atitudes que as pessoas devem observar 
segundo uma conduta considerada ideal de forma a promover o bem estar social de uma sociedade, 
sendo a ética uma ciência humana que busca os parâmetros da conduta ideal em todas as áreas 
relacionais. 

1.2. A ÉTICA HUMANÍSTICA 

Com o advento dos conceitos da modernidade e da pós-modernidade o homem tem se desenvolvido 
radicalmente em todas as áreas e isto tem proporcionado a ideia central de que o homem é a medida 
exata e principal de todas as coisas. Esta centralidade proporciona a visão de uma forte inclinação do 
homem para o hedonismo que estabelece que o certo é aquilo que satisfaz e agrada ao homem 
fomentando o individualismo e o materialismo, ou seja, o ter é mais importante que o ser, entretanto, o 
existencialismo se arvora a pregar que o certo ou errado são relativos á perspectiva de cada indivíduo, ou 
seja, o que é certo para uma pessoa, pode ser errado para outra e nesta perspectiva não existem valores 
morais e espirituais absolutos. 
 
O homem possui a mancha moral e espiritual advinda do pecado e sendo o homem pecador, a sua ética 
é vã, assim, qualquer regramento humano, jamais colocará o homem no centro da vontade de Deus. É 
imperativo que o homem adote sem subterfúgios a ética cristã para se chegar a Deus e viver uma vida 
feliz. (1 Pd 1:13-25) 
 
1.3. DEFINIÇÃO DE ÉTICA CRISTÃ 
 



Podemos definir ética cristã como o conjunto de valores morais e espirituais absolutos exarados nas 
Escrituras Sagradas que imperativamente regulam a conduta dos homens neste mundo nas perspectivas 
de uma relação saudável com Deus, com o próximo e consigo mesmo, não se tratando meramente de 
regramentos e sim de condutas éticas que agradam ao soberano Deus, com alcance universal para todos 
os homens de todas as épocas e de todas as culturas. 

Outros princípios que julgamos para se estabelecer relacionamentos saudáveis que também se 
enquadram na ética cristã, são: o respeito mútuo, o tratamento com educação, a solidariedade, a 
pacificação, a honestidade, a bondade, a boa convivência e outros mais que criam a atmosfera ideal de 
uma relação cristã saudável. 

Na visão bíblica o homem deve perseguir a ética cristã para praticar as condutas que resplandecem o 
caráter e atributos de Deus. (Ec 12:13-14) 

IV - CONCLUSÃO 

O maior fundamento para a configuração de relacionamentos saudáveis é o amor com abrangência 
plena nas dimensões vertical (Amor a Deus), horizontal (Amor ao próximo) e de profundidade (Amor a si 
mesmo), de forma perfeita e não fingida, lembrando que o amor a Deus deve ser exercido em supremacia 
a todas as coisas. 


