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FAMILIA – 021 APRESSA-SE 
1 Samuel 25:18 Imediatamente, Abigail pegou duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, 

cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de uvas passas e duzentos bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos.

Responda: - Fale uma coisa que você já deveria ter feito em sua Família ou por sua Família! 

Em algumas traduções  “... a toda pressa...  ... apressou-se... imediatamente” Abigail foi 
apressada em resolver o caos. Em 1 Samuel 25:23 Quando Abigail viu Davi, desceu depressa 
do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra.

A urgência de Abigail não aparece somente nos dois versículos acima. Davi também fez uma 
observação quanto a este fator importante: “... se tu não te apressaras...” (v 34). A pressa de 
Abigail evitou uma grande tragédia no seu LAR. Veja que Abigail não se acomodou quando 
ouviu dizer que a tragédia se aproximava de seu lar. Seu sangue se agitou na hora e levantou-se 
para agir. 

O que tem sido comum nos dias de hoje é a comodidade diante do caos. Às vezes ouvimos coisas 
assim: “-Ah! É assim mesmo, todo homem não presta!” ou  “–Isto é da juventude, é fase...”, ou 
“–Casamento é assim mesmo...” Estas frases revelam que não haverá reação da parte que está 
falando. 

A casa está pegando fogo e ninguém faz nada. Ninguém reage, ninguém ora mais, ninguém  se 
importa em ler sobre o assunto, sobre a dificuldade que está passando no lar,  ou quem sabe 
buscar conselhos para soluciona-los. 

Muitos estão parados, esperando alguém que está parado, para começar a andar! Alguns estão 
esperando a esposa (o) começar a ir na igreja para poder ir na igreja, alguns esperando a reação 
de alguém para poder reagir! COMEÇE VOCÊ! E SUA REAÇÃO PRECISA SER RAPIDO!

Não aguarde as coisas acalmar, não aguarde ter tempo, não aguarde o “bom momento”, se 
apresse! NÃO ACEITE COMO COMUM O FATO DE NÃO CONGREGAR! ISSO JÁ ESTA 
DESTRUINDO A SUA CASA!

Abigail não deixou para o mês seguinte, para o ano que vem. Alguns usam esta frase [ Estou 
aguardando o tempo de DEUS]  e na verdade usa este artifício para sua comodidade!

O diabo, e só pode ser ele mesmo, tem conseguido anestesiar os corações dos familiares no que 
concerne à busca de uma solução para o problema maior da sociedade: a deterioração, a 
destruição dos lares, das famílias. Precisamos nos despertar em prol da busca da salvação do 
nosso lar. Não podemos aceitar o caos como uma coisa natural. Não podemos nos conformar 
com o problema. 

Vamos analisar nesta lição o perigo que é ficarmos indiferentes ao engajamento nesta causa. Que 
Deus possa nos acordar, nos despertar para este empreendimento.


