MENSAGEM PREGADA PELO PASTOR GUILHERME DE AMORIM ÁVILLA GIMENEZ NA IGREJA
BATISTA BETEL, EM 15 DE MAIO DE 2015, ÀS 10:15.
SÉRIE: CUIDADO DA FAMÍLIA
TEMA: CUIDADO COM OS ATAQUES CONTRA A FAMÍLIA
“Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge
procurando alguém para devorar”. (1 Pedro 5.8)
- E se em vez de “alguém”, considerarmos a possibilidade de o diabo estar procurando “alguma
família” para devorar? Será isso possível? Em minha opinião, não apenas possível, mas provável.
“Há uma verdadeira conspiração infernal contra a família... A pós-modernidade é um dos
ambientes mais propícios para a destruição da família”.
(Robert Emmit – Conferência da Família/março de 2015.)
6 MANIFESTAÇÕES DA CONSPIRAÇÃO CONTRA A FAMÍLIA
1. Banalização da família;
2. Questionamento sobre a composição da família;
3. Oferecimento de alternativas socialmente aceitas para substituição do modelo familiar;
4. Destruição dos personagens familiares;
5. Exaltação de valores que negam a família;
6. Construção de um modelo social no qual a família se torna desnecessária.
(Robert Emmit – Conferência da Família/março de 2015.)
O QUE FAZEMOS DIANTE DE UM ATAQUE?
Nossa tendência natural é nos protegermos de um ataque. Não nos defendemos
quando achamos que não estamos sendo atacados. Podemos estar diante de um grande
perigo, mas se não nos sentirmos atacados, então não reagiremos.
E se nossa família estiver sendo atacada e nós não estivermos percebendo? Será isso
possível? Claro que sim!
“Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz”. (2 Coríntios 11.14)
Nossas famílias estão sendo atacadas e nós não estamos percebendo. Estamos sendo
atacados na base, nos princípios, nos valores familiares. O inimigo está lançando seus dardos
(setas) contra a família.
“Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas
do Maligno”. (Efésios 6.16)
“Os ataques contra a família se manifestam de diversas formas. Precisamos estar atentos para
não vermos nossa família ser destruída enquanto não esboçamos reação alguma”. (Guilherme
Gimenez)
A ESTRATÉGIA ‘NEEMIAS’ PARA DEFENDER A FAMÍLIA
“Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus
e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles”. (Neemias 4.8,9)
Dois princípios básicos da estratégia de Neemias para se defender dos ataques
1) Fortalecimento espiritual – “Oramos ao nosso Deus”.

2) Proteger-se constantemente dos ataques – “colocamos guardas de dia e de noite para
proteger-nos deles”.
ALGUMAS SETAS INFLAMADAS DO MALIGNO SOBRE A FAMÍLIA




PESSOAS MÁS
VALORES PECAMINOSOS
FALTA DE JESUS CRISTO NA FAMÍLIA

1 – PESSOAS MÁS
“O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira
coisas más”. (Mateus 12.35)
“EU NÃO SEI O QUE FAZER COM AQUELA PESSOA...”
Alguns acham que só eles convivem com pessoas difíceis e más. Mas não é verdade.
Todos nós vivemos rodeados por pessoas más. Estão nas faculdades, empresas, famílias e
igrejas. Precisamos entender como nos proteger dos ataques dessas pessoas que podem
influenciar diretamente nossas famílias.
PESSOAS MÁS PODEM...
 Criar traumas terríveis em você e em seus familiares;
 Interferir nos planos de Deus para sua vida, pois você gastará sua energia com elas,
sofrerá por elas, e desistirá de seus sonhos por elas;
 Trazer tristezas “de morte” (como a de Jesus Cristo, descrita em Mateus 26.38 – “A
minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal.”).
APRENDA A LIDAR COM AS PESSOAS QUE ESTÃO AO SEU REDOR E PROTEJA SUA FAMÍLIA
DOS ATAQUES



Há diferentes tipos de pessoas, e a Bíblia nos ensina como lidar com cada uma
delas;
Precisamos identificar com que tipo de pessoa estamos tratando. Olhe para o
exemplo de Jesus. Ele lidava com as pessoas de maneira particular. Já percebeu
que, em nenhum momento, Jesus foi brando com os Escribas e Fariseus, por
exemplo? Por quê? Jesus sabia como eles eram.

“Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as
serpentes e sem malícia como as pombas”. (Mateus 10.16)

OS SÁBIOS, OS TOLOS E OS MAUS
Há três tipos de pessoas, segundo a Bíblia: o sábio, o tolo e o mau. Cada um deles
se comporta de uma forma. Comecemos pelos sábios.
OS SÁBIOS
“Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará; repreenda o sábio, e ele o
amará”. (Provérbios 9.8)
“Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio; ensine o homem justo, e ele
aumentará o seu saber”. (Provérbios 9.9)

Convivemos, graças a Deus, com pessoas sábias. Uma de suas características mais
surpreendentes é que eles estão abertos a mudanças, são sensíveis aos conselhos e estão
prontos a aprender.
Os sábios devem estar à nossa volta. Eles não oferecem perigo a nossos filhos,
cônjuges ou pais. Sobretudo, são pessoas que se relacionam com Deus e crescem na fé e
no conhecimento do Senhor e, portanto, têm muito a ensinar também.
“Pois o Senhor é quem dá sabedoria; de sua boca procedem o conhecimento e o
discernimento”. (Provérbios 2.6)
OS TOLOS
“Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala”.
(Provérbios 23.9)
Os tolos são aqueles que não aceitam a verdade. Podem ser brilhantes,
carismáticos, talentosos, mas eles não alteram a forma de pensar. Eles discutem, tentam
distorcer a verdade, pois, na realidade, não aceitam mudança.
Em Provérbios, o ‘tolo’ e o ‘escarnecedor’ (ou zombador) são a mesma pessoa. A
Bíblia diz que o tolo odeia quando alguém o corrige, o ensina, exige que ele mude:
“Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará; repreenda o sábio, e ele o
amará”. (Provérbios 9.8)
Além disso, o tolo insulta o sábio. Questiona de maneira desrespeitosa. Fala mal.
"Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto; quem repreende o ímpio mancha o
próprio nome”. (Provérbios 9.7)
Não viva rodeado por tolos e não permita que sua família viva com tolos. Eles podem
destruir sua família, pois, diante de qualquer coisa que eles não concordem, odiarão você e
sua família e o insultarão.
Nosso relacionamento com os tolos é de intercessão, evangelização e educação.
Oramos para que Deus os transforme. Se não são cristãos, os evangelizamos para que
mudem. Somos educados com eles. Mas não podemos deixar que nossa família sofra na
mão dessas pessoas.
“Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos
pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores!” (Salmo 1.1)
OS MAUS
Esses são os que mais machucam. O perfil deles é:
“Livra-me, Senhor, dos maus; protege-me dos violentos, que no coração tramam planos
perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a da serpente; veneno
de víbora está em seus lábios”. (Salmo 140.1-3)
Seu poder de destruição é grande. Suas intenções são de destruir, de prejudicar.
Sua ganância é enorme e seu egoísmo os faz pensar apenas em si mesmos. Para cumprir
sua vontade, eles farão de tudo para destruir os demais.
Eles poderão fazer acusações falsas, incriminar alguém, mentir abertamente. Estão
totalmente nas mãos do inimigo. Devemos clamar a Deus que nos livre de gente assim:
“Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é
de todos”. (2 Tessalonicenses 3.2)

Esses homens maus não podem ter acesso fácil a nós e à nossa família. Não
podem ser nossos amigos. Paulo, falando sobre um desses homens, declarou:
“Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que
fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras”. (2 Timóteo
4.14,15)
Paulo estava prevenindo Timóteo, seu filho na fé, e você deve prevenir seus
familiares. Cuidado com os maus.
DEFENDA SUA FAMÍLIA DAS PESSOAS MÁS
Defenda sua família dos maus. Daqueles que se transformam em setas do diabo
para ferir sua família. Para roubar a alegria da convivência de seus familiares.
(CONTINUA)

