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Comentários iniciais:
- Em primeiro lugar, deve-se distinguir planejamento familiar de controle de natalidade,
que é uma atitude governamental para diminuir o tamanho da população. Tem sido
adotado em vários países (ex: China e Índia), mas é proibido no Brasil.
- Precisamos também afastar a demagogia de quem diz que não faz nenhum planejamento
familiar; se não fizessem, teriam mais de dez, vinte filhos.
- Texto usado como argumento contra o planejamento familiar: Gn. 1.18: “Multiplicaivos e enchei a terra”: multiplicar por quanto? Multiplicar por zero também é multiplicar.
Se tomarmos esse texto literalmente, um casal que não tem filhos, ou que tem um só
filho, não deixa de estar cumprindo esse mandamento.
- Se tomarmos literalmente o “enchei a terra”, podemos contraditar que a Terra já está
cheia. Observe-se que Deus só disse isso duas vezes: a Adão e Eva (Gn. 1.28) e a Noé e
seus filhos (Gn. 9.1). Além disso, não é pra ninguém encher a Terra sozinho.
- A própria natureza já indica que a mulher não deve procriar indefinidamente, tanto que
a mulher só tem 3 dias férteis por mês, e somente até a menopausa.
- Planejar é uma recomendação divina: Lc. 14.28-32. Deriva da natureza humana: Pv.
16.1. Portanto, planejar não é pecado; ao contrário, Deus nos criou com a faculdade de
planejar.
- Mas nossos planos só vão se cumprir se estiverem de acordo com a vontade de Deus.
Quando Deus quer, não tem plano humano que impeça.
- Naturalmente devemos afastar todo planejamento que afaste completamente a
paternidade, pois isso tenderia a acabar com a humanidade.
- Devemos lembrar que os filhos são herança do Senhor (Sl. 127.3-5).
- Também devemos afastar o planejamento que vise motivos egoísticos, como não ter
filhos para evitar gastos, ou não ter filhos para não estragar o corpo.
- O exemplo de Onã (Gn. 38.7-10) não deve servir como argumento para afirmar que
planejamento familiar é pecado, pois ali Deus puniu a maldade de Onã, que se recusou a
suscitar semente a seu irmão.
- A ordem divina para procriarmos não é só para colocar filhos no mundo, inclui o dever
de cuidar (paternidade responsável) (Ef. 6.4).

- Quantos filhos um casal deve ter? Cada casal, de comum acordo, deve decidir isso.
Devem ter quantos filhos tiverem condições de cuidar.
- Quanto tempo depois de casar o casal deve ter filhos? Esta também é uma questão que
deve ser decidida pelo casal, livremente. É bom que o casal espere um prazo para se
adaptarem. Mas é errado o pensamento de que devem evitar filhos no início para, se o
casal não se acertar, divorciarem-se sem filhos. Não se deve casar pensando em divórcio.
- Formas de planejamento familiar: em primeiro lugar, deve-se afastar toda forma de
“planejamento” que seja contrária à Bíblia, como as formas abortivas.
- Existem diversas formas possíveis de evitar filhos, tais como o coito interrompido,
tabela, a vasectomia, a ligadura de trompas, o preservativo, o uso de pílulas
anticoncepcionais (cuidado com pílulas abortivas, chamadas eufemisticamente de “pílulas
de componentes combinados”, porque impedem a fixação do ovo no útero) etc.
Texto Áureo:
SI 127.3
Eis que os filhos são herança do SENHOR, e o fruto do ventre, o seu galardão.

Texto da Leitura Bíblica em classe:
Gênesis 1.24 – 31
24 E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie; gado, e
répteis e feras da terra conforme a sua espécie; e assim foi.
25 E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua
espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom.
26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança;
e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre
toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra.
27 E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e
mulher os criou.
28 E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a
terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre
todo o animal que se move sobre a terra.

29 E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre
a face de toda a terra; e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á
para mantimento.
30 E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em
que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento; e assim foi.
31 E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom; e foi a tarde e a
manhã, o dia sexto.
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