MINHA FAMÍLIA, MEU TESOURO! - PARTE 1

Princípio Bíblico: “Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da
sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. ” (I Timóteo 5:8)
Mensagem: No princípio de todas as coisas, após preparar a Terra com todas as coisas
que seriam necessárias ao homem para que pudesse viver, Deus criou uma família. Adão
e Eva foram criados para povoar a Terra com homens à imagem e semelhança de Deus,
o seu Criador.
A família é algo muito especial para Deus. Todas as vezes que Ele faz alguma coisa nova
na Terra, Ele faz através de famílias. Assim foi quando a Terra foi atingida pelo dilúvio e
uma família foi escolhida para que a espécie humana não fosse totalmente destruída, a
família de Noé. Depois, quando Deus decidiu levantar um povo para Si, escolheu Abraão
e Sara, e os transformou em uma família completa quando lhes deu Isaque, o filho da
promessa. Você vê como a família tem uma importância tão grande diante de Deus?
Vamos ver na Bíblia muitas histórias de famílias, algumas muito bonitas, que falam de
amor e honra, como Rute que não abandonou sua sogra, Noemi; outras não tão bonitas,
como o sacerdote Eli que não cuidou de seus filhos como deveria, e envergonharam o
altar do Senhor, e por isso morreram.
A família é citada muitas vezes na Bíblia, mas um texto nos chama muito a atenção. Está
escrito em I Timóteo 5:8, quando o Apóstolo Paulo alerta a Timóteo sobre a importância
de cuidar da família, e diz que os que não cuidam da sua família não têm fé e são piores
do que os infiéis, os incrédulos.
Vamos pensar um pouco sobre o que é, verdadeiramente, uma família, aos olhos de
Deus e como podemos cuidar dela, mesmo quando ainda somos crianças, amém?
Primeiro, vamos lembrar uma coisa interessante que Deus disse depois que criou Adão;
está escrito em Gênesis 2:18: “E disse o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja
só; far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele”.
Então, vamos entender que, desde o princípio, quando olhou para todas as coisas que
criou, o Senhor viu a necessidade do homem de ter uma companheira, pois o homem
só está completo quando a mulher está ao seu lado e vice-versa . E tem mais uma coisa:
cada um, homem e mulher, tem a sua importância e o seu papel específico. O homem
não pode ser mãe nem a mulher pode ser pai.
Hoje vemos muitas famílias cheias de problemas, e, com certeza, você deve conhecer
algumas, ou, até mesmo a sua família pode estar passando por dificuldades. Ouvimos
falar de divórcio, de separação, de mães que criam filhos sozinhas, porque os pai foi
embora, ou filhos que são criados por avós, porque os pais se separaram. Mas não foi
assim que o Senhor criou a família nem é assim que Ele quer que as nossas famílias
sejam.

Então, o que fazer?
Quando a gente compra um aparelho de TV ou um vídeo-game, ou um computador,
geralmente antes de ligar e usar, um adulto ou você mesmo lê o manual, não é verdade?
Por quê? Porque ainda não sabemos usar, e, se o fabricante fez aquele aparelho, o
manual que eles mandam na caixa vem para nos ensinar como utilizá-lo, não é verdade?
Muito bem! Nós também temos um manual que nos ensina como viver bem, de forma
correta, como cuidarmos da nossa família e cumprirmos bem com as nossas
responsabilidades, mesmo sendo ainda crianças. Esse manual é a Bíblia, e foi escrito pelo
nosso Criador, e nele estão todas as instruções que precisamos. A única coisa que
precisamos fazer é estudá-lo, para não andarmos fazendo bobagens.
Vamos conhecer, então, algumas instruções básicas para que nós possamos ajudar a
tornar a nossa família, a família mais feliz da face da terra?
A primeira lição está escrita em Êxodo 20:12: “Honra a teu pai e a tua mãe, para que se
prolonguem os teus dias na terra que o SENHOR teu Deus te dá”. Você sabia que vários
dos problemas que acontecem dentro de casa é por causa da desobediência? Muitas
vezes, a mamãe perde a paciência, grita, bate nos filhos, porque já está cansada e,
quando manda o filho fazer alguma coisa, ele desobedece, não faz o que é para fazer, e
a situação vai mais além, porque a chateação da mamãe acaba passando para o papai e
para os irmãos também. Você já viu isso acontecer na sua casa? Pois é! E tudo isso pode
ser evitado se nós, simplesmente, aprendermos a obedecer e a honrar nossos pais, pois
honrar pai e mãe também é obedecer a eles.
Então, vamos guardar no coração essa primeira lição: Vamos honrar nossos pais, e assim
viveremos muito e viveremos bem, em paz. Se agirmos assim, estaremos ajudando a
tornar a nossa casa o lugar mais gostoso, cheio de paz e alegria, e a nossa família será
uma família feliz.
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