MENSAGEM PREGADA PELO PASTOR GUILHERME DE AMORIM ÁVILLA GIMENEZ NA IGREJA
BATISTA BETEL, EM 15 DE MAIO DE 2015, ÀS 18:00.
SÉRIE: CUIDADO DA FAMÍLIA
TEMA: CUIDADO COM OS ATAQUES CONTRA A FAMÍLIA (PARTE 2)
“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.)
“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 – PROTEJA SUA FAMÍLIA DAS PESSOAS MÁS
“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.
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)
“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.
2 - PROTEJA SUA FAMÍLIA DOS VALORES PECAMINOSOS
“Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu
também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do Maligno.
Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade; a tua palavra
é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo”. (João 17.14-18)
A sociedade traz uma série de pensamentos sobre a família. Ela construiu uma
cultura que trata da família e expõe sua opinião sobre ela. Não existe cultura neutra, isenta,
pura e inocente. Ela reflete a situação moral e espiritual das pessoas que a compõem, ou
seja, uma mistura de coisas boas decorrentes da imagem de Deus no ser humano e da
graça comum, e coisas pecaminosas, resultantes da depravação e corrupção do coração
humano. Toda cultura, portanto, por mais civilizada que seja, traz valores pecaminosos,
crenças equivocadas, práticas iníquas que se refletem na arte, música, literatura, cinema,
religiões, costumes e tudo mais que a compõe.

A cultura mudou os valores relacionados à família e eles se transformaram em
verdadeiras setas contra a família. Vejamos alguns desses valores:







Sexualidade;
Relacionamento entre pais e filhos;
Casamento;
Hedonismo/egoísmo;
Papel da mulher e do homem na família;
Sociedade materialista.

“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão
deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes
de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”. (Romanos
12.1,2)
“Sorrateiramente, os valores do mundo foram ferindo a família, e ela foi morrendo sem
perceber. Foi se perdendo em meio a uma sociedade que não respeita e nem se importa
com a família”. (Guilherme Gimenez)
3 – PROTEJA SUA FAMÍLIA DO ATEÍSMO FUNCIONAL
Aos poucos, as famílias foram tirando Jesus do centro, e ele foi perdendo espaço
para outras coisas. Algumas famílias continuaram religiosas, mas Jesus não fazia diferença
na vida das pessoas e nem nos pensamentos e relacionamentos.
JOÃO 2.1-11 – JESUS NO CASAMENTO DE CANÁ DA GALILEIA

- Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada para fazer parte da família. A família
tem a necessidade da presença de Deus em todos os momentos. Somente Ele pode dar
sentido à nossa história. Precisamos entender que, mesmo quando Jesus está presente,
problemas acontecem. No texto, o vinho acabou mesmo Jesus estando lá. Problemas e
fatos são coisas completamente diferentes. Todo problema tem solução, enquanto o fato é
algo que não tem como ser alterado. Quando entendemos essa diferença, a nossa vida é
transformada.
- Outro ponto importante no texto é que, assim que o vinho acabou, foi buscada uma solução.
Precisamos buscar resolver nossos problemas e não os procrastinar. O tempo não resolve
nada, só nos faz ficar mais velhos, duros e insensíveis. Quando Jesus está presente na
família, os problemas podem ser encarados de maneira cristã, espiritual, e as soluções virão.
- Nos momentos de crise, precisamos recorrer à pessoa certa. Jesus é essa pessoa! O
segredo da felicidade da família não é a ausência dos problemas, mas a sabedoria e a
pressa para depositar as adversidades aos pés de Jesus. Se quisermos ver as maravilhas
de Deus em nossas famílias, precisamos exercer uma pronta obediência às ordens do Pai.
Mesmo que nos pareça loucura, temos que confiar no Senhor. A vontade Dele é boa,
agradável e perfeita, e suas ordens são coerentes e benéficas. Quando o primeiro passo é
de obediência, caminharemos sempre de glória em glória, de vitória em vitória.
“Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás
do trabalho das tuas mãos; feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira
frutífera aos lados da tua casa; os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa.
Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará
desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos
de teus filhos, e a paz sobre Israel”. (Salmo 128.1-6)

MUITAS SETAS DO INIMIGO... PREPARE-SE
Há muitas setas que o inimigo envia para ferir e destruir nossas famílias. O que
faremos? Nos protegeremos ou nos entregaremos ao inimigo? Vamos resistir, lutar, nos
manter firmes no Senhor e, de igual modo, ver nossa família resistir aos ataques e seguir
firme nos caminhos do Senhor.

