Eu e a Minha Casa Serviremos ao Senhor
Josué 24:14-17
Introdução:
 Jaime Kemp fez a seguinte afirmação: “Nossos filhos são
fustigados com ensinos que redefinem a família e
promovem valores que bombardeiam o conceito bíblico do
lar.”
 Tenho algumas ideias que podem nos ajudar, em meio a
todo esse quadro de mutação, a mantermos alguns valores
que podem defender a família:
1. A

Agência de Deus na Terra, a Igreja, precisa esclarecer
a sociedade sobre a razão da existência da família (Gn.
1.26-30).

 Espelhar a imagem de Deus (Gn. 1:26,27);
 Multiplicar a herança cristã (Gn. 1:28);
 Cuidar da criação de Deus (Gn. 1:28-30);
 Suprir as necessidades uns dos outros (Gn. 2:18) e
 Ser reflexo do relacionamento de Cristo com a Igreja (Ef.
5:25-32).
2. É

necessário que haja uma compreensão da poderosa
batalha espiritual que está sendo travada pelo diabo e seus
anjos (demônios), para destruir a família. (Ef. 6:10-13).

Nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os
principados e potestades, (...) contra as forças espirituais do
mal.
3. Precisamos

enxergar nosso mundo através dos olhos de
Deus, com as lentes de Sua Palavra para que os pais possam
tomar decisões sábias (Sl. 119.105; Pv. 4.20-27; Pv. 24:1-4).
 Gostaria de destacar duas áreas dentro do lar, que
precisam ser redescobertas para que possamos dizer: “Eu e
a Minha Casa Serviremos ao Senhor” (Josué 24.15).
I.

A FAMÍLIA E A ORAÇÃO

Temos encontrado cada vez mais, pais desesperados.
 Deus tem a resposta para cada situação - Ele deseja acolher
em Seus braços os filhos perdidos, desintegrados - Por isso,
ele precisa das nossas orações.
 Há algum tempo o ministério Lar Cristão realizou uma
pesquisa sobre a oração em família e os resultados foram
surpreendentes. Apenas 1% dos entrevistados oram juntos
diariamente; 8 % oram de duas a quatro vezes por semana e
outros 8 % oram semanalmente. O restante, simplesmente
não oram juntos. Não é de se admirar, então, do porquê de
tantas famílias não conseguirem resolver seus problemas e
decidirem separar-se.
 Por que meu marido e eu... nunca oramos juntos?

Algumas das respostas são:
Importância - O item oração, não recebe a importância
necessária para que o casal tome a iniciativa de orar
juntos;
Desânimo - Por não enxergarem Deus respondendo suas
orações;
Falta de Amizade - Não são amigos suficientemente
íntimos a ponto de abrirem seus corações um para o outro.
 Pais, coragem! Deus tem a resposta para a situação de
sua família, seja ela qual for!
II - A FAMÍLIA E A ESPERANÇA.
Saiba, porém isto: nos últimos dias sobrevirão tempos
difíceis; pois os homens serão egoístas... 2 Tm. 3: 1-5
Paulo estava certo: os tempos seriam difíceis.
Estamos atravessando uma nova desvalorização da moeda
brasileira, o real, que chegou a nos dar esperança de
estabilidade, agora está em queda.
Essa desvalorização representa recessão e aumento da taxa
de desemprego que agora já atingindo a casa dos 10 %.

Tudo isso resulta em aumento de pressão na já estressada
vida familiar (Mt. 6.25-34).
No entanto, para que nossas famílias sobrevivam em
tempos difíceis devemos:
1.Reconhecer que o Senhor permanece no trono e no controle
total de nossa família (Isaías 6.1-8; Ap. 6.1-11).
 Ele

nos ama com amor eterno e nada, absolutamente nada,
pode nos acontecer sem que passe por sua permissão (Rm.
4:18-21).

2. Nunca

nos esquecer de que Deus é bom e que, portanto não
há como Ele ser cruel com nossa família (Lamentações de
Jeremias 3.21-25).

A

Bíblia está cheia de relatos que nos mostram como Deus
é bom e como Ele se preocupa com o bem estar da família
(Isaias 44:1-3).

3. Lembrar

de que Deus é sábio demais para cometer erros em
relação à família (Ef. 2.19-22).

 Nós

seres humanos, erramos, pecamos e negligenciamos a
Palavra de Deus, o que resulta muitas vezes em sofrimento
e dor.

 Os

caminhos de Deus, porém são perfeitos. (Oséias 4:1-3).

Conclusão:
 Seja qual for a crise pela qual você e sua família estejam
passando, o fundamento de Deus permanecerá (2Tm.2:19).
 Deus

é imutável e Sua Palavra é rocha sólida e nosso
referencial em tempo de tempestade (Sl. 40:1-3; 46.1-3).

 Deus

está totalmente comprometido com o bem estar da
família. Ele está sempre pronto a nos ajudar em tempos de
crise (Josué 24:14-17).
“Não há como ser um “sucesso” aos olhos de Deus se
nossas famílias forem desajustadas” Billy Gralham

