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Isto tudo porque a relau00e7u00e3o matrimonial para deus u00e9 mais u00edntima e pru00f3xima do que a existente entre pais e filhos e se a relau00e7u00e3o filial
nu00e3o pode ser violada tu00e3o facilmente quanto mais a matrimonial
Um filho pode abandonar seus pais ou os pais abandonarem seus filhos senu00e3o pelo motivo do casamento destes veja entu00e3o o peso que deus colocou na
instituiu00e7u00e3o do matrimu00f4nio que ele pru00f3prio criou quantos ignoram isto e pecam grosseiramente a este respeito entretanto a par da sua
ignoru00e2ncia su00e3o achados em culpa perante deus porque a pru00f3pria natureza ensina que a famu00edlia possui um caru00e1ter sagrado para o criador
Os filhos trazem a heranu00e7a genu00e9tica comum de seus pais e isto u00e9 um grande argumento para que vejam que su00e3o realmente marido e esposa uma
su00f3 carne diante de deus u00c9 pela uniu00e3o de ambos que outros seres humanos chegam ao mundo e nu00e3o com as caracteru00edsticas genu00e9ticas de
outras pessoas senu00e3o somente daqueles que os geraram deus poderia gerar as pessoas por outro caminho escolhido por ele mas determinou fazu00ea lo pelo
matrimu00f4nio para atender a vu00e1rios propu00f3sitos especu00edficos como o do aprendizado do amor nu00e3o interesseiro da submissu00e3o dentre tantos
outros revelados na palavra vide especialmente efu00e9sios 5 22 33 entu00e3o a unidade dos filhos com seus pais estu00e1
139
Diretamente dependente da unidade entre os pru00f3prios pais e unidade sobretudo espiritual em amor baseada na verdade conforme deus havia intentado desde o
princu00edpio um casamento assim constituu00eddo depois que o pecado entrou no mundo seria portanto o que melhor responderia ao propu00f3sito original de deus
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