18º dia – Quinta-Feira (22/03)
Juntos trabalhando na igreja com a nossa família
Js 24:15 Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor,
escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que
os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou
aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão
vivendo. Mas, eu e a minha família serviremos ao
Senhor".
Nesta passagem Josué não está apenas falando de
uma decisão quanto à adoração e devoção dele com a
sua família ao Deus verdadeiro.
A palavra servir aqui tem o significado de trabalhar
junto com sua família e significa muito mais do que
adorar.
Na verdade não existe vida cristã sem o transbordar
de uma fé para as boas obras, que Deus preparou de
antemão para que praticássemos.
A sua fé nasce no seu quarto, se expressa entre as
pessoas do mundo e é celebrada no culto.
Gostaria de sugerir a todos nós a nos esforçarmos a
trabalhar e envolver toda a nossa família no trabalho
do Senhor.
O trabalho do Senhor não é só para nós, somente
quanto indivíduo, mas como família.

Quero considerar duas contradições cometidas no
trabalho do Senhor
1.

Muitos usam como desculpas a sua família para
negligenciar o trabalho do Senhor.

O ministério de todos nós começa em casa Mc 5:1819 Quando Jesus estava entrando no barco, o
homem que estivera endemoninhado suplicava-lhe
que o deixasse ir com ele.
Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa, para
a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por
você e como teve misericórdia de você".
O apostolo Paulo escrevendo aos que desejam o
episcopado ITm 3:4-5 Ele deve governar bem sua
própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com
toda a dignidade.
Pois, se alguém não sabe governar sua própria
família, como poderá cuidar da igreja de Deus?
O certo é que antes de pastorear os outros
precisamos pastorear a nossa família.
Nunca podemos atropelar a nossa família em busca
de resultados na obra de Deus.
Davi foi o maior rei e herói de Israel até os dias de
hoje, mas negligenciou a sua família IISm 19:4 O rei,
com o rosto coberto, gritava: "Ah, meu filho
Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! "
Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família.

Ezequias foi tão obsecado por resultados que para
ele não importava o que iria acontecer com a sua
família IIReis 20:15-19 O profeta perguntou: "O que
eles viram em seu palácio? " Disse Ezequias: "Viram
tudo em meu palácio. Não há nada em meus
tesouros que não lhes tenha mostrado".
Então Isaías disse a Ezequias: "Ouça a palavra do
Senhor:
Um dia tudo que se encontra em seu palácio bem
como tudo o que os seus antepassados acumularam
até hoje será levado para a Babilônia. Nada restará,
diz o Senhor.
Alguns dos seus próprios descendentes serão
levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do
rei da Babilônia".
Respondeu Ezequias ao profeta: "Boa é a palavra do
Senhor que você anunciou", pois ele entendeu que
durante sua vida haveria paz e segurança.
Ló estava mais ocupado com a administração de
Sodoma e Gomorra do que com sua família
Quando veio a destruição ele orou pela sua vida e
não pela sua família Gn 19:19-20 Seu servo foi
favorecido por sua benevolência, pois o senhor foi
bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso
fugir para as montanhas, se não esta calamidade
cairá sobre mim, e morrerei.
Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima

que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá! Mesmo
sendo tão pequena, lá estarei a salvo".
Qualquer obra que edificarmos em detrimento da
nossa família, nunca valerá a pena IReis 16:34
Durante o seu reinado, Hiel, de Betel, reconstruiu
Jericó. Lançou os alicerces à custa do seu filho mais
velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa do
seu filho mais novo, Segube, de acordo com a
palavra que o Senhor tinha falado por meio de
Josué, filho de Num.
Eli se dedicou durante toda a vida ao trabalho na
casa de Deus, mas negligenciou a sua família ISm
3:17-18 Eli perguntou: "O que o Senhor lhe disse?
Não esconda de mim. Deus o castigue, e o faça com
muita severidade, se você esconder de mim
qualquer coisa que ele lhe falou".
Então, Samuel lhe contou tudo, e nada escondeu.
Então Eli disse: "Ele é o Senhor; que faça o que lhe
parecer melhor".
2.

Usar como desculpar o trabalho do Senhor para
negligenciar sua família

O casamento é instituição divina, mas não podemos
usá-lo como desculpa para negligenciar a obra de
Deus Lc 14:20 "Ainda outro disse: ‘Acabo de me
casar, por isso não posso ir’.
Tem pais que não levam os seus na igreja quando
está frio, mas os leva na escola.

Não levam os seus filhos na igreja quando estão
doentes, mas os levam ao médico.
Noé salvou a sua família, mas perdeu o mundo.
O que precisamos é juntos com a nossa família,
ganharmos o mundo para Jesus.
Filipe era um evangelista muito bem sucedido no
trabalho do Senhor com sua família At 21:8-9
Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesaréia e
ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos
sete.
Ele tinha quatro filhas virgens, que profetizavam.
Conclusão:
Juntos precisamos buscar um equilíbrio no cuidado
com a nossa família e o trabalho obra de Deus.
Como disse Josué: Eu e a minha casa vamos
continuar a trabalhar para o Senhor.

