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FAMILIA – 019 FUGIR OU FICAR
Lucas 15:13 "Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região 

distante; e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente.

Responda: - O que mais te irrita na sua casa? 

O filho prodigo  saiu de casa e não resolveu o seu problema. As coisas, de início, 
pareciam que melhoraram: ele ficou mais livre, fazia o que queria, até que um dia 
tudo piorou (Lc 15:8-24). 

Não há registro do motivo pelo qual ele tenha deixado o lar. Não há registro de 
brigas dentro do lar, nem de falta de apoio. E olha que era uma ótima casa: tinha 
comida, roupa e empregados... 

O que entendemos no texto bíblico é a fascinação do jovem  pela terra distante, e 
esse tem sido o motivo para muitos se divorciarem dos seus lares. 

Crêem que o vínculo familiar não está com nada, não leva a nada e querem viver 
distante, pensam que é muito melhor. Muitos acham que estão vivendo uma vida 
sem graça dentro de casa, mas lá fora tem morte, tem fome, tem miséria, tem 
chiqueiro para se viver. 

A família é melhor do que qualquer chiqueiro que o mundo oferece, a família é 
nosso porto seguro, é lugar de lutas sim, de dificuldades, mas é lugar que a gente 
deve aprender a persistir, a lutar, a perseverar, a andar mais um passo. 

Não desista da sua família, ela foi um presente que Deus lhe deu, talvez não dê para 
você mudar a sua família, então mude você, veja se é fácil mudar alguém começando 
pela sua vida. Normalmente a gente quer que todos a nossa volta mudem, quando na 
verdade somos nós que estamos precisando mudar. 

Tente mudar alguma coisa na sua vida, alguma postura, algum comportamento, veja 
se é fácil, se for, então pode exigir mudanças, mas se não for então seja mais 
paciente com as pessoas, espere mais um pouco, invista mais um pouco.

Fugir não vai resolver seu problema, muito pelo contrario, você vai sofrer muitas 
consequência pela desobediência.


