Estudo 133 – Priorize a sua família
Série “Prioridade”
Você sabia que: Todas as pessoas possuem em si, a necessidade de pertencer. A família é o
primeiro e principal veículo que proporciona essa poderosa experiência que é capaz de transformar
vidas.
A Família tem sido um dos maiores alvos do inimigo nos últimos tempos. Pensamentos e
conceitos deformadores têm entrado nos lares e formado a opinião de muitas pessoas de
forma totalmente fora da Palavra de Deus. Infelizmente, até mesmo os lares que se
denominam cristãos, têm absorvido muitas das idéias malignas em suas casas e por conta
disso, têm vivido uma família totalmente disfuncional e anti Bíblica. Nos nossos dias,
infelizmente, a família deixou de ser uma prioridade para grande parte das pessoas. ;
Textos: Marcos 5.21-24 e 35-42.
O que a Bíblia diz a respeito disso?
A Bíblia nos mostra que Jairo era um dos lideres da sinagoga local. Ele ocupava um cargo
muito importante e com certeza tinha muitas prioridades, muitas urgências e emergências.
Havia também sobre a vida dele, um peso de obrigação por conta do seu ministério, seu
cargo diante da igreja e da sociedade. Com certeza, Jairo era um homem com muitas
responsabilidades. No entanto, a Palavra de Deus nos mostra, que Jairo não estava alheio
à sua família. A sua filhinha, que, especula-se que tinha por volta de 12 anos, ficou
terrivelmente doente. Provavelmente, Jairo e sua esposa tenham feito tudo o que sabiam
para ajudar a menina, porém, sem êxito, Jairo soube que Jesus estava passando e correu
ao seu encontro. O texto nos fala que Jairo estava desesperado. Ele deixou todas as suas
funções, não se preocupou com a opinião dos outros membros da sinagoga, que, devemos
nos lembrar, muitos eram contra Jesus, e foi agir em prol de sua família. Quando a família
deixa de ser uma prioridade, ela deixa de ser notada. Neste momento é que os problemas
assumem uma proporção ainda maior. Perdemos pessoas que amamos, dentro da nossa
própria casa, porque nos envolvemos com coisas que não são a verdadeira prioridade. Não
adianta de nada lutar por muitas causas boas e até mesmo importantes, se não lutamos
pela causa da nossa família. Precisamos dar a devida atenção à nossa família, a atenção
que realmente demonstra a nossa prioridade.

I – Esteja atento às necessidades da sua família. O egocentrismo, que tem tido cada vez
mais influência nas nossas vidas, faz com que as pessoas deixem de olhar para os outros
e se coloquem como posição central de tudo. Frases como: Nada é errado se te faz feliz,
ou, Meu corpo, minhas regras, têm se levantado com uma força assustadora e tirado das
pessoas, o coração amável, o olhar de compaixão e misericórdia para com o próximo. E
não há quem seja mais próximo do que os da nossa casa. Jairo estava presente o suficiente
para ver que a filha estava enferma. Ele percebeu a gravidade do que estava se passando
com a menina. Muitas pessoas em nossa casa podem estar passando por lutas, por

dificuldades e até mesmo por enfermidades emocionais e espirituais e essas coisas estarem
passando despercebidas diante dos nossos olhos. Estar atentos às necessidades da nossa
família nos faz buscar ajuda na hora certa, nos permite demonstrar todo o nosso amor e
preocupação.

II – Insista diante de Jesus, clame por sua casa. A Bíblia diz que Jairo se prostrou aos
pés de Jesus, reconhecendo sua condição e suplicou repetidas vezes. Jairo não se afastou
de Jesus mesmo quando ele, no meio do caminho, parou para atender a mulher do fluxo
de sangue. Tudo parecia difícil e contrário, mas Jairo insistiu. No coração de Jairo, com
certeza havia medo. No VS. 36, Jesus diz a Jairo para não ter medo. Algumas lutas serão
difíceis, talvez longas, mas precisamos aprender, como Jairo, a sermos insistentes diante
de Jesus. Muitas pessoas desistem de recorrer a Jesus, pois olhando para as
circunstâncias, julgam não haver mais jeito. Você já pensou que alguma situação em sua
casa não tinha mais jeito? Seja insistente, clame a Jesus por sua família.

III – Ouça a voz de Jesus e não a voz das pessoas. Em determinado momento, as
pessoas vieram dizer a Jairo: não incomode mais o mestre, a menina morreu. Essa vai ser
a Palavra das pessoas para nós muitas vezes. Pare de ficar orando por isso, ou para que
jejuar por seu casamento, não tem mais jeito. Seu filho já esta perdido. Jairo nem mesmo
respondeu essas pessoas. Jesus também tinha uma palavra para ele e a palavra Dele era
muito diferente da palavra das pessoas, era uma Palavra de esperança. Jesus tem uma
palavra para você, e com certeza, essa palavra vai de encontro com a palavra que você
tem recebido do mundo e das pessoas. Escolha ouvir o que Jesus tem para a sua família.
Desafio
Você realmente está atento à sua família? Você a trata com prioridade? Durante esta
semana, separe um tempo especial para cada um da sua casa, individualmente. Ouça o
que eles têm a dizer a você e demonstre que eles são uma prioridade na sua vida.
Conclusão
Abaixo de Deus, a nossa próxima prioridade é a nossa família. Talvez você goste de
declarar que sua família é uma prioridade a você. Mas não permita que seja somente uma
frase bonita na sua boca, mas que esta seja uma verdade expressa diariamente através
das suas atitudes para com os seus. Você gostaria disso? Então coloque a mão em seu
coração e vamos orar.

