Estudo 143 – Lutando pela Família
Série “Mês da Família”

Você sabia que: um estudo realizado pelo instituto Lifeway Research, em 2019, afirma que apenas
32% dos cristãos protestantes leem a Bíblia diariamente?
Em seu famoso livro “O declínio da cultura ocidental”, Alam Bloom afirma que a principal
causa da deterioração das famílias – e consequentemente da cultura ocidental – é o
desconhecimento das verdades bíblicas dentro das famílias. Esse distanciamento da
Palavra de Deus tem feito com que os pais percam os mais altos sonhos para seus filhos,
como serem profetas e sacerdotes de Deus, para o desejo compulsivo de conquistar bens
materiais. Tem feito também com que muitos conceitos anti Bíblicos entre nos lares,
corrompendo valores e distorcendo papeis. Em outras palavras, muitas famílias estão
ruindo por preferirem as riquezas deste do que a presença e o conhecimento de Deus.
Textos: Josué 1.6-8; 24.15.
O que a Bíblia diz a respeito disso?
Josué recebeu a desafiadora missão de guiar a nação de Israel e sua própria família para
a conquista da terra de Canaã. Para isso, precisava batalhar contra povos que tinham
princípios, valores e práticas totalmente opostas aos que Deus esperava do seu povo.
Josué não tinha apenas que batalhar contra gigantes e carros de guerra, mas contra uma
cultura oposta à cultura do céu. Vivemos em dias onde as famílias estão sendo atacadas
de todas as formas possíveis. Discursos, ideologias, músicas, filmes e programas
televisivos tem sido usados para tornar as famílias disfuncionais e até mesmo antibíblicas.
Inversões no papel entre marido e esposa, dissolução do matrimônio em prol da felicidade
e até mesmo a recusa de se ter filhos em prol de uma carreira profissional bem sucedida,
são algumas das ideias diabólicas que tem entrado dentro de lares ressoando como uma
“bela” melodia, mas ao seu fim, tem deixado um rastro enorme de destruição. É diante de
um contexto semelhante a esse que Josué diz “eu e minha casa serviremos ao Senhor”.
Muitas pessoas nem ao menos percebem que princípios mundanos invadiram seus lares.
Filhos que não aceitam participar dos cultos ou freqüentar uma célula, esposos que são
grosseiros e tratam a família com menos respeito e amor do que tratam os amigos,
esposas e mães que se declaram independentes de seus esposos e ensinam suas filhas
que casar não é bom. É tempo de lutarmos pela nossa família, é tempo de nos
posicionarmos contra as insistentes investidas do inferno para destruir nosso lar. Você
gostaria de proteger sua família e vê-la crescendo em Deus? Assim como foi para Josué,
existe uma promessa para você e sua casa.
1. Seja forte e corajoso – Precisamos ser fortes e corajosos para resistirmos às
influências que buscam destruir nossas famílias e contra o egoísmo que nos faz olhar
apenas para nossos sonhos e vontades. Josué não liderou apenas uma nação, mas
também sua família. Ele não lutou apenas por si, mas por quem amava. Além disso,

batalhou por sua casa até que seus inimigos estivessem completamente derrotados. Nós
também estamos em guerra, mas não contra uma nação, e sim “contra os principados e
as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças
espirituais do mal, nas regiões celestiais” (Ef. 6.12). Para isso, nossa maior arma não é
espada ou escudo, mas a própria Palavra de Deus.
2. Conheça e permaneça na Palavra de Deus – Deus instrui Josué a obedecer, meditar
e falar da sua Palavra. Não há como conhecer a Palavra de Deus se não dedicarmos
tempo a ela, mas para isso, precisamos administrar nosso tempo. Muitas vezes, não
conseguimos dedicar tempo ao estudo da Bíblia e ao tempo de oração por priorizarmos
coisas secundárias. Passamos horas trabalhando, estudando, assistindo filmes e séries, e
até mesmo no celular olhando o Instagram (a média do brasileiro é de 9h20 por dia).
Embora lícito, todas essas coisas podem se tornar distrações que roubam nosso tempo.
Nosso maior sucesso não está em uma carreira promissora, em uma promoção, em status
ou nas riquezas, mas sim em conhecer a Deus e em não nos desviarmos da sua direção
para nossas vidas.
3. Lidere sua casa – Após conquistar a terra prometida de Canaã e habitar nela por anos,
o povo de Israel se afastou da presença de Deus e começou a servir outros deuses. Mas
Josué não se conformou com isso e declarou abertamente: “eu e minha casa serviremos
ao Senhor”. Se você deseja ver sua família servindo ao Senhor, lute por ela! Apresente-a
a Deus diariamente em oração. Consagre-a ao Senhor. Interceda por cada um dos seus
entes queridos. Ensine aos seus filhos no caminho em que devem andar (Pv. 22.6).
Imprima no seu espírito a Palavra de Deus (Dt. 6.5) e injete a paixão pela Sua presença
neles. Somente dessa forma poderemos sair vencedores dessa batalha.
Desafio
Durante avalie seu dia e identifique coisas que estão roubando seu tempo com o Senhor,
depois disso, estipule um horário para cada uma dessas coisas, a fim de que você possa
se livrar dos obstáculos que te impedem de buscar a Deus com prioridade. Aproveite e
passe mais tempo com sua família. Interceda por ela e declare as promessas de Deus
sobre suas vidas.
Conclusão
A destruição das famílias não é, e jamais será, um projeto de Deus. Estamos em guerra e,
para vencermos, precisamos do poder de Deus sobre nossas vidas. Ele já nos revestiu
com sua armadura para isso. Você deseja ter uma família abençoada? Então coloque a
mão em seu coração e vamos orar.

