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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica semana para 

você e todos os seus. Francisco Ogeda, hoje falecido, foi um pastor que 
dedicou toda a sua vida em ministrar cursos e palestras para a família. 
Sempre foi muito bem humorado e a sua fala sempre era recheada de 
situações hilárias, que fazem parte do cotidiano de qualquer lar, deixando os 
ouvintes absolutamente descontraídos. Fiz esse curso através de uma rádio 
cristã e hoje vou compartilhar só um pouquinho dos seus ensinos.  

  

A FAMILIA CRISTA – 1ª Parte  
  
Deus não nos deixou nesse mundo sozinho, sem recursos. 

Recursos espirituais. Por isso nós temos o Livro de Deus. Quando folheamos 
esse livro, além do papel, da tinta, da parte física, esse escrito traz 
ensinamentos fundamentais, princípios de vida, não escritos por nós, mas sob 
a administração de Deus. Princípios que falam também sobre a vida no lar, a 
família, como deve ser a família.   

  
Quando eu falo desse livro muitas pessoas olham enviesadas e 

dizem: a Bíblia? É um livro muito antigo! Será que ela não está já 
ultrapassada? Será que ela ainda funciona para esse século? Respondo sempre: 
De fato, é um livro antigo, eu concordo. As partes mais recentes desse livro 
têm mais de 2.000 anos que foram escritas, as mais antigas mais de 3.600 
anos. É um livro antigo? Sim, é. Embora seja antigo, esse livro é muito atual, 
ele é mais atual que o jornal que vai ser editado essa noite para circular 
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amanhã pela manhã. A Bíblia sempre é mais atual. Ela não perde esta 
vitalidade, esta atualidade, porque é um livro que fala de princípios, e os 
princípios são válidos em qualquer época, para qualquer civilização, qualquer 
cultura, qualquer nacionalidade, qualquer tempo.   

  
Nesse livro nós encontramos princípios para vida familiar. Há 

muitos casais hoje indagando se vale a pena. Eu trabalho especificamente 
com casais já há 14 anos. Há muitos maridos me perguntando: - o que eu faço 
com a esposa? Ogeda, o que eu faço com a minha esposa? Ele quer sugestões. 
Ele quer que eu diga: - afogue ela num tanque; jogue ela de cima de um 
viaduto. Mas, você sabia que tem muita esposa me perguntando também: - o 
que eu faço com ele? Ogeda, por favor, me diz o que eu faço com o meu 
marido? Eu não aguento mais! Não sei se ponho veneno no café logo pela 
manhã. Há pais também dizendo: - Ogeda, o que eu faço com meus filhos? 
Não aguento mais! E certamente haverá filhos que estão dizendo: - estou “por 
aqui” com meu pai! De maneira que a família está sofrendo hoje. A família 
está sofrendo duros embates. E como cristãos nós temos que entender, 
perceber que há alguém muito interessado em destruir o seu lar, a sua 
família. Há alguém que está muito interessado em destruir seu casamento, 
desviar seus filhos, você sabe quem é ele, né? É o inimigo de nossas almas.  

  
Às vezes dá a impressão que ele colocou todas as armas e 

canhões para derrubar a família. Vivemos numa sociedade que conspira contra 
a família. Quer derrubar a família, o conceito de família na perspectiva cristã. 
O que fazer? Vamos aos princípios bíblicos. Quando a gente lê princípios 
bíblicos, lemos nessa terminologia que a Bíblia nos exibe, em português 
clássico. A versão que normalmente usamos não traz o falar do dia-a-dia, 
embora tenhamos uma tradução na linguagem de hoje. E quando lemos certos 
princípios, quando lidos parecem que são fora da realidade, e dizem comigo: - 
mas ele vai falar sobre isso? Imagine, isso não funciona mais.  

 
O princípio que eu vou ler agora é um dos mais combatidos pelas 

esposas. Eis o escrito: “Vós, mulheres, sejam submissas a vossos maridos, 
como ao Senhor;” (Efésios 5:22). E uma esposa ao ouvir isso, diz: - Vixe, 
perdi o dia; já sobrou; isso é do século 18; hoje não funciona mais isso. Aí eu 
continuo: “Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é 
a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo”. (Efésios 5:23). 
As reações são quase que instantâneas: - iiiiiihhhh, melou; o marido é o 
cabeça da mulher?; tudo bem, Cristo pode ser o cabeça da igreja, mas o 
marido é o cabeça da mulher? Aí eu continuo: “De sorte que, assim como a 
igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo 
submissas a seus maridos”. (Efésios 5:24).  

  
Com essa, algumas levantam e vão embora. As que ficam dizem 

ter perdido o dia. Perdido o dia não, perdida foi a semana toda. Estragou 
tudo, pensei que teríamos uma palestra mais contemporânea. Esse livro que 
eu li, é uma tradução. Eu li em português. A língua pátria. Mas esses textos 
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não foram escritos originalmente no português, mas na língua falada no 
primeiro século, no tempo de Jesus. Não é nem o grego falado hoje na Grécia, 
é o grego daquela época, o grego Koiné. Era uma língua quase que universal. 
Era falada por muitos povos. O Novo Testamento foi escrito nesse grego Koiné 
e nós temos uma tradução.   

  
Com a Bíblia e com outras publicações acontece um fenômeno 

sempre que falamos em traduções. Não é sempre que o tradutor consegue 
traduzir de um idioma para o outro uma determinada expressão, uma 
determinada palavra, e conseguir levar para o idioma traduzido todo o 
alcance, o sabor que determinada palavra tem no original. Esse é um 
fenômeno linguístico filológico. Não temos na nossa língua portuguesa 
determinadas palavras que existem em outros idiomas, daí a dificuldade em 
traduzir.   

  
Vocês podem se lembrar do tempo do colégio. Qual é a palavra 

que você aprendeu que tem na língua portuguesa, mas que em outros idiomas 
não tem? Lembrou do colégio? SAUDADE. Não adianta você querer traduzir a 
saudade por recordação, lembrança, porque eu me lembro do dia em que fui 
assaltado, mas não tenho saudade nenhuma dele. Então saudade não é 
recordação. Saudade não é lembrança. Para traduzir saudade em um idioma 
onde não exista essa palavra, você tem que formar uma frase para buscar 
passar ao leitor o que a expressão realmente significa. Como poderíamos 
explicar o que é saudade? Afinal de contas, o que é saudade? Vamos 
conceituar? Saudade é uma lembrança que dói, mas quanto mais dói, mais 
gostoso é. Isso é saudade. Quando você fala em português para um brasileiro, 
é simples. Quem ouve imediatamente apreende o sentido e logo expressa: - 
ah que saudade!!! A palavra já tem todo o conceito dentro dela mesma. Isso 
acontece conosco e na Bíblia também. Por isso fiz todo o arrazoado para 
demonstrar que a palavra submissão, no nosso entendimento local, pátrio, é 
muito diferente do seu conceito original.  

  
Porque a palavra submissão, quando a olhamos no português, ela 

não é uma palavra simpática. Sabe, eu conheço esposas que gostariam de 
arrancar essas páginas da Bíblia (Efésios 5), pois quando abre enxerga: “AS 
ESPOSAS SEJAM SUBMIIIIISSAS! AO MARIDO!”. Dá uma vontade de arrancar a 
página, ou não? Mas outras raciocinam, a Bíblia não é justa, pois a corda 
sempre tende a arrebentar do lado mais fraco. Por isso temos que analisar 
que a palavra SUBMISSÃO, no original, não tem esse peso que é específico da 
língua portuguesa.   

  
De fato, se você olhar em um dicionário da língua portuguesa o 

seu significado você vai gostar cada vez menos dessa expressão na Bíblia. 
Pegue o dicionário, vamos ao significado de SUBMISSÃO? Está lá: Submissa, 
condição de subalterna, categoria inferior. Logo a tendência será fechar o 
dicionário e a esposa expressar: - eu, categoria inferior? “A vó dele é que é!”. 
Mas porque essa palavra foi traduzida assim. No grego essa palavra tem outro 
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significado e gostaria de compartilhar isso com vocês. Pegue a palavra 
submissão e a interprete como uma palavra composta. Pensemos da seguinte 
maneira: a mulher tem uma missão. É uma missão peculiar a ela, é pertinente 
a mulher, somente ela, a mulher, executa a sua missão, homem algum pode 
substituí-la. A missão da mulher é tão peculiar a mulher, é tão própria dela, 
que nenhum homem pode chegar e dizer: - deixa comigo. É somente a mulher 
que executa essa missão. Então veja que não é uma adaptação que Deus fez, 
a missão da mulher é algo que foi criado especialmente para ela, é original de 
fábrica.   

  
Amanhã, continuaremos com esses ensinos. Que hoje você possa 

meditar no que até aqui foi exposto. 
 


