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FAMILIA – 022 O TEMPO É AGORA

Responda: Quem você acha a pessoa mais bem indicada para falar de Jesus para a sua Familia? 
Não podemos esperar nossos familiares estarem nas últimas para pedir a salvação deles, para 
investir na evangelização deles! Invista agora, ore, jejue, dê bíblias, mude seu caráter, sua 
postura, para que eles sejam impactados com sua mudança de vida e vejam um bom exemplo a 
seguir. Eles precisam enxergar JESUS em você! Você é o espelho que reflete a imagem de 
Cristo!

Posso te fazer uma pergunta,  O que vale mais?  Esforçamo-nos muito por algumas causas de 
nossos filhos. Por exemplo: para que tenham uma boa formação cultural, para que tenham um 
bom emprego. Incentivamos, corremos atrás. Brigamos até quando eles não escovam os dentes 
ou não tomam banho direito... certo?

Corremos o risco de priorizar algumas áreas que não são as mais importantes. Há pais que 
gastam uma fortuna para os filhos estudarem e reclamam  contra investir uma mixaria para que 
participem de um acampamento de um retiro ou de um encontro na igreja. Compram todos os 
livros da escola – mas bíblia só se a igreja doar. Mateus 6:33 Busquem, pois, em primeiro lugar 
o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos mudar as 
prioridades. 

Devemos ser urgentes na nossa ação evangelizadora em prol dos familiares, porque não sei 
quando o Senhor irá chamá-los ou nos chamar para vida eterna. Isso pode acontecer com a 
morte, que é repentina – não manda aviso. Isso pode acontecer com a vinda de Jesus. A Bíblia 
diz que ele voltará e não sabemos o dia nem a hora. Será também repentina e universal (Tg 4: 
14). Isso pode acontecer com a mudança do parente para mais longe. O filho pode crescer, casar, 
mudar, e você não ter mais como orientá-lo de perto. Então se apresse, resolva o maior problema 
da sua família: “Se eles ainda não conhecem a Jesus.”

Sempre pensamos em pessoas que seriam a mais bem indicada para falar de Jesus para nossos 
familiares, o Pastor, meu líder. Já viu aquelas frases assim:  “o senhor precisa ir lá em casa dar 
jeito no meu filho...” ;   “–Bem que os homens da igreja poderiam tentar chamar o meu marido!” 
Já ouviu essas frases? Talvez você até já tenha falado assim. 

Precisamos despertar para um investimento no nosso lar, porque somos a pessoa mais indicada 
para influenciá-los com o evangelho do Senhor Jesus. Você é quem passa mais tempo próximo 
deles. Você é quem conhece melhor o gosto deles. Preste atenção nisto: se Deus o colocou nesta 
família e está te permitindo viver aí nesta casa, não tenho dúvida de que Ele tem um plano 
especial para sua vida ali. Você é o missionário enviado a sua casa Isaías 6:8 Então ouvi a voz 
do Senhor, conclamando: "Quem enviarei? Quem irá por nós? " E eu respondi: "Eis-me 
aqui. Envia-me! " Pare de dar desculpas da sua alma, se escondendo atrás de versículos bíblicos 
dizendo que o profeta não é honrado na sua casa, isso é pegar texto para pretexto, prefira aquele 
versículo que diz: “Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa”, ou aquele “Eu e minha 
casa serviremos ao Senhor.”


