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FAMILIA – 018 INVISTA UM POUCO MAIS
João 4:18 O fato é que você já teve cinco; e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você 

acabou de dizer é verdade". 19 Disse a mulher: "Senhor, vejo que é profeta.

Responda:   - Você já pensou em fugir de casa, abandonar tudo?

Esta tem sido a alternativa mais comum para os cônjuges e filhos diante das adversidades. Quando se 
tem um “Nabal” em casa, que atrai a maldição, muitas tragédia podem já estar caminho. Você fica ou 
sai? Você ficaria morando com um sujeito maligno, incomunicável, beberrão, farrista, genioso e 
ingrato? 

O que temos visto é que, por muito menos, alguns já estão desistindo, pulando fora do lar. Qual 
conselho você daria a uma pessoa que vive nestas condições? O conselho das novelas e de muitas 
pessoas seria para  que Abigail já deveria ter voltado para casa da mamãe ou, ter arrumado outro 
homem. 

A voz do povo, nem sempre é a voz de Deus. Muitas pessoas não aceitam a Bíblia,  porque seus 
ensinamentos contrariam as “propostas” e “soluções” da sociedade moderna. 

Você pode achar uma loucura morar ou investir em alguém assim, mas a Bíblia mostra um exemplo 
contrário ao que a maioria pensa. E não tenha dúvidas: esta não é simplesmente uma história do passado 
– é a palavra de Deus para mim e pra você, para o homem e a mulher do século XXI dizendo: “invista 
um pouco mais”. 

Temos que decidir quem vamos ouvir: se é a mídia, se é o povo, se é o nosso coração, ou se vamos ouvir 
e atender a voz do Sábio e Soberano Senhor. A Mulher Samaritana é um dos  exemplos de desistências, 
de fugas do lar, que representam as síndromes mais comuns da sociedade. 

Essa mulher casou seis vezes (Jo 4:7-18). Maridos descartáveis. Enjoava de um, pulava para o outro. E é 
certo que ela devia ter uma boa desculpa para cada separação: este roncava de noite, o outro não se dava 
bem com seus pais... Será que esta é a melhor opção: tornar-se bem liberal ao ponto de trocar de 
parceiro a cada obstáculo que encontrar? Será que os problemas eram realmente dos maridos? 

Num outro texto da Bíblia podemos aprender algo muito bom,  Elizeu manda perguntar à sunamita (uma 
mulher da cidade Suném): “vai tudo bem? Contigo, com teu marido, com o menino?”(2 Re 4:26). A 
ordem desta pergunta è bem lógica. Primeiro é preciso eu estar bem, para meu cônjuge estar bem e meus 
filhos estarem bem. 

Nós não podemos concordar com o ensino pecaminoso que se casar e não der certo devemos separar 
logo, isso é loucura, isso tem destruído a sociedade, tem gerado famílias fracas, sem persistência, sem 
objetivos. Isso  tem traumatizado crianças, adolescentes e principalmente as mulheres. 
Vivemos numa época de descartáveis, tudo é descartável, mas a família não pode ser assim, ninguém 
pode sair por ai trocando de marido, de esposa, de filhos, de pais, de mães. Tem gente achando que até 
igreja é descartável... Quando a minha não serve mais para mim, vou lá e troco, e ainda alguns dizem 
que foi por ordem de Deus... Misericórdia!!!

INVISTA mais em seu lar, em sua esposa em seu esposo e em seus filhos! DEUS INVESTIU O QUE 
ERA DE MAIS PRECIOSO EM VOCÊ


