Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja Batista Betel,
em 29 de maio de 2016, às 18:00.
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”.
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.
Há pequenas coisas que podem destruir. Elas são a “porta de entrada” para terríveis prejuízos
familiares.
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)
UMA BOA LISTA DE “RAPOSINHAS”
“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)
ESTAR ATENTO: ANTÍDOTO PARA AS “RAPOSINHAS”
“Apanhem para nós as raposas, as raposinhas”.

- O texto bíblico diz que devemos “apanhar” as raposinhas. Esse verbo é tradução de אחז
('achaz), que significa “agarrar, segurar com firmeza, pegar, tomar posse, apoderar-se de”. É um
verbo de determinação. É um esforço grande, que envolve, também, estratégia. Um animal
pequeno pode esquivar-se com facilidade.
- Por vezes, não damos o devido valor às pequenas coisas porque não parecem tão perigosas.
Não temos a dimensão da destruição que podem ocasionar.
AS RAPOSINHAS SÃO...
- Aparentemente, inofensivas;
- Cativantes;
- Envolventes;
- Atrativas.

- Precisamos estar atentos e agir com seriedade para com os pequenos detalhes que estão
destruindo nossas famílias.
PRECISAMOS INVESTIR NO FUTURO DE NOSSAS FAMÍLIAS
“Nossas vinhas estão floridas”.
- A vinha florida indica boa colheita futura. Devemos ter essa visão em mente: o futuro de
nossa família depende de nosso cuidado hoje.
- Há algum pequeno detalhe que pode prejudicar o futuro de sua família?
RAPOSINHAS CRESCERÃO. CUIDADO!
- A raposinha inofensiva de hoje será a raposa perigosíssima em um
futuro próximo.
- As raposas são um mamífero carnívoro podendo ser também
necrófagos, pois adoram ovos, sendo que procuram ninhos no solo
para comê-los. A raposa é um animal que tem grande resistência física
e se adapta a lugares com facilidade. Normalmente, as fêmeas são
menores que os machos. Alimentam-se de pequenos roedores,
coelhos e aves, peixes, insetos e alguns frutos silvestres. A raposa come
cerca de 500 g por dia e, o restante, ela esconde para consumir no outro dia. Possui hábitos
noturnos, não é um animal fácil de se ver, pois é muito ágil e se locomove com facilidade.
ATITUDES DE PROTEÇÃO PARA SUA FAMÍLIA
“Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé
e é pior que um descrente”. (1 Timóteo 5.8)
1. Cuide de sua família com atenção aos detalhes;
2. Mantenha o foco na família;
3. Exercite sua fé a partir de sua casa.
VISTA A ARMADURA DE DEUS POR VOCÊ E POR SUA FAMÍLIA
“Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer
inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto
da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do

evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as
setas inflamadas do Maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a
palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; tendo isso
em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos”. (Efésios 6.13-18)

