FAMÍLIA
Gênesis 27:1-19
“Onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas
ruins”. (Tiago 3:16)
Nossa sociedade vive uma crise familiar. Muitos conceitos sobre a família não
condizem com os padrões de Deus. A Bíblia traz várias orientações e orienta
como devem viver os casais, pais, filhos e irmãos. Entretanto, alguns registros
revelam que já no período patriarcal havia algumas dificuldades. O relato de
hoje conta um pouco da família de Isaque e Rebeca. Ambos obedeciam ao
Senhor (Gn 22; 25:19-23), mas também viveram momentos de divergência que
levaram seus filhos à separação e a viver em desavenças pelas gerações
seguintes. O grande problema surgiu quando cada um olhou para seus desejos
particulares. Tal egoísmo levou toda a família a desintegrar-se.
Isaque, apesar de ter buscado o Senhor em muitos momentos (Gn 24:63;
25:21), no final de sua vida descuidou-se e seguiu suas próprias preferências.
Com isso, tentou mudar os planos de Deus, querendo dar a Esaú a benção que
deveria ser dada a Jacó. Rebeca, com seu modo de agir, causou intrigas,
manobrando para que seu filho predileto recebesse a bênção. Ela também
enganou seu marido. Jacó usou de mentira afirmando para Isaque que era
Esaú e dizendo que havia caçado o alimento. Esaú, por sua vez, desprezou seu
direito de primogenitura vendendo-a ao seu irmão. Toda essa situação levou a
descendência dos irmãos a serem inimigas no decorrer da História. Os
descendentes de Esaú vieram a formar o povo de Edom e se tornaram nação
inimiga dos israelitas, descendentes de Jacó.
Cada membro da família de Isaque cometeu seus erros e todos sofreram suas
consequências. De que adiantou cada um deles olhar somente para seus
interesses? Dor, separação, tristeza, tanta coisa que poderia ter sido evitada.
Esta história chama a atenção para que vivamos realmente como família. Que
o interesse comum seja o alvo almejado em nossas famílias. Que saibamos
abrir mão dos nossos desejos para o bem comum.
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“Que o Senhor nos ajude a terminar bem, pois um bom começo não significa
um bom final!”

