Família – Como mantê-la em Harmonia
1. Porque o SENHOR, o Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre
a violência com a sua roupa, diz o SENHOR dos Exércitos; portanto guardai-vos em
vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao SENHOR com vossas palavras; e
ainda dizeis: Em que o enfadamos? Nisto que dizeis: Qualquer que faz o mal passa
por bom aos olhos do SENHOR, e desses é que ele se agrada, ou, onde está o Deus
do juízo? Mal 2.16,17
2. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do
SENHOR; E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a
seus pais; para que eu não venha, e fira a terra com maldição. Mal 4.5,6
3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos; para
que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam
ganhos sem palavra; Considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas
não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura
dos vestidos; Mas o homem encoberto no coração; no incorruptível traje de um
espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam
também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas
aos seus próprios maridos; Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe senhor; da
qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente
vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como
vaso mais fraco; como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida; para que
não sejam impedidas as vossas orações. I Pedro 3.1-7
4. “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
II – Exemplos de pais de família que negligenciaram:
“ Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o
ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa.” Mateus 24.43.
1. Ló e as suas negligências como pai de família:
A) Negligente na escolha – Gênesis 13.7-13
. Olhou para as campinas (concupsciência dos olhos) . Deveria ter colocado Deus em
primeiro lugar e não os seus interesses.
. Pensou nas ovelhas e gados. Deveria ter priorizado a família, e não os animais.
. Deixou-se levar pelas aparências que enganam.. Nem tudo que reluz é ouro.
B) Negligente na hora de tomar decisões – Gênesis 19.15-18.
. Era vagaroso no cuidado. Rm 12.11 A ordem era sair logo, ele, porém, demorava.
. A tragédia da demora: “Não deixes para manhã o que podes fazer hoje.”
“A pressa é inimiga da perfeição”
.Portanto, não podemos ser vagarosos e nem apressados em nossas decisões. Devemos
sim, tomar as decisões no momento oportuno, ou seja, no tempo certo, já que tudo tem
o seu tempo determinado.
(Abraão e Saul são exemplos de pessoas que tomaram decisões apressadas e pagaram
caro por isso.)
C) Negligente na educação das filhas Gênesis
Este ato das filhas de Ló demonstra que ele não as instruiu nos caminhos do Senhor.
D) Negligente na verificação das amizades das filhas.

“Diz-me com que andas e te direi quem és.”
. As filhas aprenderam os procedimentos das moças de Sodoma.
(O Sacerdote Eli, I Sm 2.27-34 e o Rei Davi, I Samuel 30.1-8, 18, são exemplos de pais
que negligenciaram na correção de seus filhos e por isso tiveram grandes decepções).

Promovendo a Harmonia no Lar
“ Ou qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e
varre a casa, e busca com diligência até a achar? E, achando-a, convoca as amigas e
vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida.” Lc 15.8,9
II – TANTAS COISAS PERDIDAS ULTIMAMENTE:
1. Na casa do Senhor.
A) O sacerdote Eli perdeu seus filhos Hofni e Finéias no templo.
B) Nos dias do profeta Jeremias, perdeu-se o Livro da Lei, a Palavra do
Senhor, no templo.
C) Maria, a mãe de Jesus perdeu Jesus no templo.
2. Em muitas casas perderam-se as dracmas:
A) Do amor
B) Da submissão
C) Do Respeito mútuo (Orações impedidas)
D) Do diálogo (compreensão)
E) Da concordância
F) Do Temor a Deus
G) Do companheirismo (amizade)
H) Da fidelidade
I) Da prudência ( no falar e no agir x precipitação)
J) Da adoração a Deus
3. Alguns nem se que percebem que perderam alguma coisa. “Falta-te uma coisa”.
4. Outros percebem que perderam algo, mas não estão nem ai. Não ligam a mínima.
Não dão importância.
III – COMO REENCONTRAR A DRACMA PERDIDA:
1. Acenda a luz - Ilumine
2. Procure você mesmo aquilo que você perdeu.
3. Valorize os pequenos detalhes – Antes de perder a segunda, parou para guardar as
que sobraram.
4. Não aceite o caos como natural – Não se assente na cadeira da comodidade.
5. Dê uma varridinha: na casa, na boca, barriga, na soberba, na vaidade, e em muitas
outras coisas.
6. Seja diligente, procure até encontrar – Não desista nunca.
7. Promova um ajuntamento solene
8. Festeje o grande acontecimento
CONCLUSÃO:
Deus quer que haja festa em sua casa. Ele quer que você encontre aquilo que estava
perdido. A Alegria Voltou Novamente Ao Lar. Tudo Esta Em Ordem.Todos Vivem
Harmoniosamente, Portanto É Motivo De Alegria, Regozijo No Senhor.

