Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja Batista Betel,
em 29 de maio de 2016, às 10:15.
SÉRIE: CUIDANDO DA FAMÍLIA
TEMA: CUIDADO COM AS PEQUENAS COISAS
TEXTO: Cânticos 2.15
“Apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas
estão floridas”.
INTRODUÇÃO
- Há inúmeras mensagens pregadas nesse texto. Não desejo utilizá-lo como um ‘pretexto’ para
dar aqui minhas ideias. O que quero mesmo é entender o contexto e, então, aplicá-lo ao nosso
coração.
- Desejo falar sobre detalhes. Sobre pequenas coisas. Sobre o que passa despercebido, mas
pode, literalmente, ‘destruir’ nossa família.
- Em geral, as grandes crises são precedidas por ‘pequenos sinais’. Alguns, tão sutis que quase
não percebemos.
ESTRUTURA DO VERSO
- O texto é poético. Há uma representação natural nele, inclinada aos relacionamentos.
1 - VINHA FLORIDA – “nossas vinhas estão floridas”
- A vinha está preparada para dar muitos frutos. É saudável.
2. A VIGILÂNCIA PARA COM A VINHA – “Apanhem para nós as raposas, as raposinhas”
- Desafio para cuidar da vinha, dando especial atenção ao inimigo comum da vinha que eram as
raposas. Mas há um destaque: as pequenas raposas, aqui no texto, raposinhas. A palavra
hebraica é ( קטנּqatan), que significa “pequeno, insignificante, sem importância”. Os estudiosos
têm dificuldades para entender se são raposas jovens ou pequenas. A questão é que elas se
destacam pelo seu tamanho e a dificuldade de serem vistas e até apanhadas. Há quem sugira,
também, a pena que se tem em matar uma raposa pequena, que parece um animalzinho tão
indefeso.
3. O POTENCIAL DE DESTRUIÇÃO DAS RAPOSINHAS – “estragam as vinhas”
- ‘Estragar’ é o verbo hebraico ( חבלchabal), que significa “devastar, arruinar, despedaçar, trazer
dor”. A imagem aqui é da destruição. Mesmo sendo um animal pequeno, ele pode produzir uma
grande destruição.
AS PEQUENAS COISAS E SEU POTENCIAL DE DESTRUIÇÃO
- Uma rachadura não pode ser negligenciada. Ela pode ser o indício de um desabamento.
- Um chiado no carro não pode ser negligenciado. Ele pode ser indício de um problema no
motor.
- Algumas nuvens mais escuras não podem ser negligenciadas. Pode ser o indício de uma
tempestade.
- O texto bíblico nos desafia, em forma de poesia, a valorizarmos as pequenas coisas. A Bíblia
valoriza as pequenas coisas:
“Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes
coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha”. (Tiago 3.5)

"Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é
desonesto no muito”. (Lucas 16.10)
- Não devemos negligenciar os detalhes. As pequenas mudanças de comportamento. A inclusão
de pequenas palavras. O aparecimento de anseios estranhos. Há pequenas coisas que podem
destruir. Elas são a “porta de entrada” para terríveis prejuízos familiares.
“Apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas”.
- A raposinha é a imagem dos detalhes destrutivos. Ela pode até representar os pequenos
deslizes que, na realidade, são pecados; os pequenos pensamentos que vão, aos poucos,
incutindo em nossa mente ideias que não combinam com a graça de Jesus Cristo.
- Os detalhes negligenciados se tornam a oportunidade que o inimigo quer para destruir nossas
famílias:
“E não deem lugar ao diabo”. (Efésios 4.27)
“Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e
procurando a quem possa devorar”. (1 Pedro 5.8)
- Quais são as pequenas coisas que têm destruído sua família? No caso do texto, é bom perceber
que o perigo das raposinhas está no fato de que, encontrando brechas, elas entram na vinha,
danificam as flores e, consequentemente, a vinha deixa de produzir seus frutos.
- Os pequenos detalhes negligenciados não são apenas um problema para o presente, mas
também para o futuro. Há uma série de experiências que deixam de acontecer em família
porque a negligência com as pequenas coisas acaba por destruir possibilidades abençoadoras
no futuro.
UMA BOA LISTA DE “RAPOSINHAS”
- Para não inventarmos uma lista, que tal usarmos aquela que a própria Palavra de Deus
indica? É chamada de “obras da carne”. Vamos enxergá-la pelo viés dos detalhes:
“Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem;
idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções
e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti:
Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus”. (Gálatas 5.19-21)















Imoralidade sexual – Uma roupa provocativa, linguagem obscena, piadas imorais;
Impureza – Olhar ou pensamentos impuros;
Libertinagem – brincadeiras que corrompem os bons costumes;
Idolatria – a si mesmo, a uma ideia, a um conceito;
Feitiçaria – brincadeiras que envolvem ocultismo, sincretismo e outros;
Ódio – no início pequeno, mas, não resolvido, vai crescendo;
Discórdia – tendência carnal a discordar de tudo;
Ciúmes – começa, em geral, pequeno e por coisas insignificantes;
Ira – falta de controle emocional;
Egoísmo – pensar só em si mesmo para pequenas coisas e, depois, para tudo;
Dissensões – panelinhas, grupos fechados;
Facções – partidos, conchavos;
Inveja – por pequenas coisas;
Embriaguez – só um gole, em casa, só vinho;
Orgias – pornografia;



Coisas semelhantes – quais são as pequenas coisas que o diabo está usando para
destruir sua família?

QUAIS SÃO AS PEQUENAS COISAS QUE ESTÃO DESTRUINDO SUA FAMÍLIA?
- Vamos colocá-las diante de Deus agora?
- Vamos pedir coragem a Deus para enfrentá-las?
- Vamos ser mais vigilantes para que as pequenas coisas não destruam nossa família?

