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FAMILIA – 007   VENDENDO A FAMILIA 
2Reis 4:1 E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu 

marido, teu servo, morreu; e tu sabes que o teu servo temia ao SENHOR; e veio o credor, para 

levar os meus dois filhos para serem servos. 

Responda:   - Já vendeu algo de sua casa que fez falta?  

 

Deixar levar os filhos? DE FORMA ALGUMA! Nosso maior patrimônio se chama família, e se 

você não tem este patrimônio, saiba que DEUS JÁ PREPAROU UM PARA VOCÊ! 

A mulher, viúva de um profeta que morreu e deixou muitas dívidas, se não fosse o profeta Eliseu, 

aquela viúva teria “vendido” seus filhos para serem escravos para pagar as contas deixadas pelo 

marido (2 Rs 4.1-7);  

 

Observemos que o marido era discípulo dos profetas, mas não vigiava a sua situação financeira, 

gastou o que não pode pagar, não deixou nenhum recurso para a família, e quando morreu o que 

sobrou foram as dívidas. 

Infelizmente há muitos casos assim hoje, as pessoas pegam o que ganham e gastam de forma 

desordenada, gastam mais do que ganham, entram em dívidas terríveis, e quando menos percebem 

estão num emaranhado financeiro terrível. 

 

Com isso aprendemos que precisamos avaliar os custos antes de entrarmos em dívidas, para que 

nossas famílias não passem apertos e tenham que ser sacrificadas em muitos casos até mesmo no 

trivial, no necessário para viver.  A Bíblia nos ensina a respeito de controlar nossa vida financeira: 

Pv. 21.5 Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado, 

tão-somente para a pobreza. 

 

A TV e Internet tem influenciado muito a família, percebemos coisas que a Bíblia abomina mas a 

TV e Internet coloca como normal, e ficamos as vezes até torcendo para que o mal aconteça, isso é 

muito perigoso. Você já percebeu como é fácil torcer para que um casal adultere nas novelas, já 

percebeu como as vezes torcemos para que pessoas se vinguem e matem aqueles que as prejudicam 

nos filmes e novelas ? Pois é, isso é tudo o que a Bíblia não ensina. Por isso é importante ensinar 

valores corretos aos nossos filhos, para que mesmo que eles vejam isso, não se comportem dessa 

maneira. 

Além do mais, ver TV pode tornar-se um vício indomável, há pessoas que gastam quase que a 

metade do seu dia em frente à uma TV. Não queremos dizer com isso que é pecado ver TV, o 

pecado está em ser viciado em ver TV, e ainda por cima deixar que os programas comecem a ensinar 

sua alma a se comportar de forma inversa ao que a Bíblia nos ensina. Te influenciando a gastar 

compulsivamente, ao ponto de colocar sua família em ruína. 

 

Infelizmente hoje em dia não é só a TV que tem sido um vício, mas há pessoas viciadas até mesmo 

em músicas seculares que não dizem nada, sem nenhuma mensagem, ou com mensagens 

perniciosas, há pessoas também viciadas na tal da internet, não é mesmo? Passam a madrugada 

inteira navegando, se descontrolam em tudo, no horário da escola, no tempo com a família, etc.  

Estas “coisinhas”, se não tivermos temperança e equilíbrio, podem nos fazer ficar perdidos nelas 

pelo menos umas seis horas diárias, veja o comportamento que a Bíblia ensina:  Fp. 4.8 Sl 1.2 e Dt. 

6.6-9;  Para ser temperante, equilibrado preciso vigiar aquilo que está entrando em minha mente, 

aquilo que estou gastando o meu tempo.  PARA NÃO TER QUE VENDER A FAMILIA!  


