A decisão de servir a Deus na
Família
Há muitas famílias doentes e feridas. Há muitas famílias precisando de cura e restauração. Deus ama
a família, pois a instituiu. Deus não abre mão da família, pois esta é uma agência do seu Reino na terra.
Josué, o grande líder que substituiu Moisés e introduziu o povo de Israel na terra da promessa, deu
testemunho diante de toda a nação que ele e sua casa serviriam ao Senhor (Js 24.15). A essas alturas,
Josué tinha prestígio e bens, sucesso e fama, mas nenhuma conquista pessoal diminuiu seu propósito
de consagrar sua família a Deus. Corremos o risco de priorizarmos outras coisas na família.
Buscamos a prosperidade financeira. Cobiçamos o sucesso profissional. Investimos na formação
intelectual dos nossos filhos. Disputamos o nosso lugar ao sol. Embora, essas bandeiras sejam
legítimas, nada disso nos aproveitará se descuidarmos do principal, que é colocar nossa família no
altar de Deus para o servirmos com alegria e fervor. De que maneira nós podemos servir a Deus na
família? Podemos servir a Deus na família através de relacionamentos orientados pelas Escrituras –
Não podemos servir a Deus, sendo uma bênção para o mundo se não somos um exemplo dentro de
casa. O que somos no lar é o que refletimos no mundo. A nossa vida familiar é o alicerce do nosso
testemunho para fora dos portões. Uma família onde o marido agride a esposa com palavras e
atitudes; uma família onde a esposa não se submete ao marido, antes o trata com desprezo. Uma
família onde os pais provocam os filhos à ira e os tratam com amargura, deixando-os desanimados.
Uma família onde os filhos desonram os pais e rejeitam seu ensino e exemplo não pode servir a Deus
nem ser luz para outras famílias. Precisamos de famílias que vivam em harmonia, que cultivem
relacionamentos saudáveis, que andem segundo as balizas da própria Palavra de Deus. Podemos
servir a Deus na família através do abandono de práticas que desonram ao Senhor – O povo de Israel
ao entrar na terra prometida começou a se esquecer de Deus, a murmurar contra Deus e a imitar o
culto dos povos pagãos. Entregaram-se à imoralidade e à idolatria. Capitularam-se a várias práticas
pecaminosas e fizeram alianças perigosas que acabaram destruindo a própria nação. O pecado é
sorrateiro e sutil. O diabo é um estelionatário e o pecado é uma fraude. O pecado parece inofensivo e
aparentemente apetitoso. Mas, aqueles que se rendem a ele, acabam prisioneiros e atados com
grossas correntes. Uma família feliz é aquela que busca a santificação. Que lança fora de sua casa
aquilo que é abominável ao Senhor. Que não põe diante dos seus olhos coisa imunda. Que não introduz
dentro de sua casa bens mal adquiridos. Que não transforma o lar num ambiente de intriga,
discussões amargas e maledicências sem fim. A família feliz ama a Deus e odeia o pecado. A família
bem-aventurada abandona toda forma de mal e busca ansiosamente as coisas lá do alto, onde Cristo
vive. Podemos servir a Deus na família através da renovação de propósitos elevados que glorificam
ao Senhor – Precisamos constantemente rever nossos conceitos e valores e ter coragem de mudar,
buscando sempre re-alinhar nossa vida aos princípios da Palavra de Deus. Devemos restabelecer na
família a prática do culto doméstico. Devemos manter sempre acesa no altar da família a chama da
oração. Precisamos amar a Casa de Deus, tendo prazer de buscar em primeiro lugar o Reino de Deus
e sua justiça. Devemos restabelecer no lar a prática do diálogo regado de compreensão e
amor.Precisamos ser cautelosos nas críticas e, pródigos nos elogios. Precisamos ter disposição para
perdoar e jamais guardar mágoas no coração. Precisamos investir mais e cobrar menos. Precisamos
fazer da nossa casa o melhor ambiente para se viver. Precisamos, à semelhança de Josué dizer: “Eu e
a minha casa serviremos ao Senhor” (Js 24.15).
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