Como posso salvar a minha casa? - (Parte 02)
Josué 24.15-24
15

Porém, se vos parece mal servir ao SENHOR, escolhei, hoje, a quem sirvais: se
aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam dalém do Eufrates ou aos
deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao
SENHOR.
16
Então, respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o SENHOR para
servirmos a outros deuses;
17
porque o SENHOR é o nosso Deus; ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos
pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos
nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os
povos pelo meio dos quais passamos.
18
O SENHOR expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador
da terra; portanto, nós também serviremos ao SENHOR, pois ele é o nosso Deus.
19
Então, Josué disse ao povo: Não podereis servir ao SENHOR, porquanto é Deus
santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos
pecados.
20
Se deixardes o SENHOR e servirdes a deuses estranhos, então, se voltará, e vos
fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem.
21
Então, disse o povo a Josué: Não; antes, serviremos ao SENHOR.
22
Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o
SENHOR para o servir. E disseram: Nós o somos.
23
Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o
coração ao SENHOR, Deus de Israel.
24
Disse o povo a Josué: Ao SENHOR, nosso Deus, serviremos e obedeceremos à
sua voz.
É uma Palavra dura esta?
É de nos fazer pensar!
De nos fazer pensar no que falamos e como agimos baseado no que falamos.
De nos fazer pensar no que prometemos e nos comprometemos baseado em
como agimos.
Josué não dá meia-volta,...sem rodeios,...vai direto ao assunto.
E ele diz: - De maneira nenhuma. Vocês não tem condições de servir ao
Senhor em hipótese alguma. A única coisa que Ele quer... é que entendam que Ele
é Deus zeloso. Ele é Deus bom. Ele é o Deus Santo. E Ele não perdoará rebelião de
vocês.
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E aí,...dentro deste cenário, para continuarmos na primeira parte - Como
posso salvar a minha casa - Parte 1.
Pergunto para vocês:
- Como é sua casa?
- Como esta à sua família?
- Como possa salvar a minha casa?
- Qual é o conceito de salvação?
- Qual é o seu conceito de salvação?
O que mais tenho notado no povo crente,... gente evangélica que tem a
Palavra de Deus e serve ao Senhor... famílias arrebentadas.
Nos deveríamos ser a esperança para o mundo...
Deveríamos ser o modelo para a sociedade para que, a sociedade, tivesse
uma visão e ter uma esperança para a família dela,...para a casa dela. Para que ela
encontre luzeiros, referências para a família. Referências para o esposo, para a
esposa, para o casamento, para os filhos.
As pessoas não estão buscando religião!
Elas estão buscando saúde para a sua casa.
Elas estão querendo uma mensagem de esperança.
E começa a se pensar...
Será que minha casa tem uma mensagem de esperança?
Será que minha casa tem uma mensagem de esperança para o meu vizinho?
Será que minha casa tem uma mensagem de esperança para meus parentes
que ainda não encontraram o caminho da fé?
Será que minha casa é uma referência de esperança ou se minha casa é uma
farsa? Um faz de conta? Uma ilha da fantasia?
O casamento é uma referência de esperança ou uma farsa? De aparências?
Tudo que se apresente à sociedade é uma referência de esperança ou uma
farsa?
Por que. quando alguém entra na família, percebe o ringue que está instalado
na casa?
Então..., casas tempestuosas,... casa em conflitos,... casamentos de
fachada,... espiritualidade doentia.
Que Deus é esse?
Que Deus é esse que entra pela religião mas, não consegue entrar no
coração?
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Se entende que esse Evangelho de Jesus no Brasil é um evangelho que está
doente.
É um evangelho que se diz: Ele é o poder de Deus para a salvação em todo
que nEle crê - Romanos 1.16 - mas, estamos procurando realmente saber o que é
este Evangelho.
Quando começamos a falar sobre: Como eu posso salvar a minha casa Parte 01....sobre o misticismo e sincretismo evangélico que se instalou no
Brasil,....trouxe com ele um "espírito de engano".
Porque, as pessoas buscaram mais o místico e esqueceu que o Evangelho de
Jesus é um Evangelho Comportamental.
O Evangelho de Jesus que Ele nos apresenta é para restaurar/reparar as
paredes danificadas da nossa casa.
Posso ser uma pessoa que tenha todos os dons espirituais,...conhecer
profundamente à Bíblia mas, não tem efeito dentro da própria casa.
E é por isso que é um evangélico infeliz, desesperançoso.
E isto, traz uma crise profunda, porque traz consigo, também, a
incredulidade.
Um povo que se chama idólatra, numa sociedade sincretista como a nossa,
para não dizer "politeísta", cheias de crenças,...de crenças folclóricas mas, não
podemos condena-los.
Por que, não podemos condena-los?
Porque, não temos uma resposta para dar.
E este Evangelho que poderia transformar o Brasil,... não consegue
transformar porque nós, os filhos do Evangelho, não fomos capazes de trazer um
código de ética.
E o código de ética é;
- Olhe para mim e veja um Cristo em mim!
Porque, Paulo diz:
- Que Cristo em você é a esperança da glória.
- Cristo em você é a esperança para o mundo.
- Cristo em nós. As pessoas não são obrigadas a confessar à Cristo mas,
...elas são desafiadas a ver Cristo em mim,...em minha esposa,... em meus filhos,...
em minha casa. Em você e a sua casa.
Este é o Evangelho que traria esperança para o Brasil.
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E é por isso que nós somos, pelo Instituto Evangélico do Brasil 1, objetos de
estudo.
Porque, aonde o Evangelho cresceu,... o país cresceu.
Houve restauração nas casas.
Houve restauração na sociedade.
Houve restauração na política.
Houve restauração na economia.
Houve restauração na moralidade.
Mas, no Brasil,...que é o único país, em que o Evangelho, o número de
evangélicos cresceu consideravelmente na virada do século mas, a situação social
piorou.
E a pergunta é:
Eu tenho a resposta?
Você tem a resposta?
Temos. É o tipo de Evangelho que vivemos.
O tipo de Evangelho, que no Brasil, não se tornou um estilo de vida.
O Evangelho no Brasil, se tornou um evento.
Megas-igrejas,...um grande mercado gospel.
Hoje, temos um universo comercial gospel que movimenta uma máquina
financeira,...fruto do crescimento evangélico no país.
Cantores e gravadoras gospel arrecadam milhões.
O mercado literário cresceu.
A mídia social avançou.
A tecnologia ganhou espaço dentro das igrejas.
O cenário político recebeu lideres evangélicos.
Mas, a qualidade de vida dos evangélicos não cresceu, ou seja, não mudou.
Em muitos casos piorou.
Que Evangelho que nós temos?
Que Evangelho que nós vivemos?
E agora, trazendo para a nossa realidade local....
Nós realmente estamos preparados para evangelizar?
Nos realmente estamos preparados para ganhar 1%,...2%,... da população?
1

https://www.valor.com.br/cultura/5341121/um-brasil-de-maioria-evangelica#
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Que propostas nós temos?
Porque, a proposta que o Senhor deu a mim e a você...é que cada casa seja
uma extensão da Igreja.
E que cada crente seja um ministro do Senhor.
Esta é a proposta!
A proposta é que a redenção social,... ela começa com a redenção doméstica.
E é por isso que Josué,... antes de desafiar o povo,..ele diz: Eu e a minha
casa serviremos ao Senhor.
Independente do rumo que a sociedade tomar.
Independente da postura que meu vizinho vai tomar.
Independente dos rumos políticos desta nação,... eu e minha casa serviremos
ao Senhor.
Agora, vocês decidam o que vocês querem mas, ...eu como responsável por
esta casa,... como membro desta família,... não vou viver na hipocrisia,... não vou
viver a rebelião,... vou trazer o Reino de Deus para dentro da minha casa.
E isto nos faz lembrar o Pai Nosso:
9

Portanto, vós orareis assim:
Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome;
10
venha o teu reino;
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu;
11
o pão nosso de cada dia dá-nos hoje;
12
e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores;
13
e não nos deixes cair em tentação;
mas livra-nos do mal
[pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém]!
Pergunte-se:
- O Reino de Deus está na minha casa?
- O Reino de Deus está na sua casa?
- O que pontua a você achar que o Reino de Deus está presente?
Porque, deveria haver paz e não guerra dentro de casa!
Deveria haver harmonia e não conflito!
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Deveria haver luz e não trevas!
Tudo na casa deveria exalar um pedacinho do céu.
Mesmo,... sendo imperfeito como eu e você.
Anteriormente, Como eu posso salvar a minha casa - Parte 01, falamos no
primeiro ponto, que você deveria preparar-se pois a vida é uma constante de árduas
batalhas.
Jesus disse que teriamos aflição mas, que tivessemos bom ânimo porque Ele
venceu o mundo.
Não tem como ignorarmos.
Temos que encarar a realidade pois, vivemos numa sociedade que ainda não
houve a redenção social. mas, deve ter a redenção individual pela experiência da fé.
A experiência da fé nos traz a certeza da quebra da maldição hereditária.
A redenção da fé,...a experiência da fé deve trazer uma mensagem de
esperança e... deve trazer equilíbrio entre a razão e a sensação ou a emoção que é
a fé.
Falamos, que nos precisamos salvar a nossa família porque, sem estratégia
não há vitória.
E explicamos 2 Coríntios 10.3-6:
3
Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne.
4
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em
Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas
5
e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando
cativo todo pensamento à obediência de Cristo,
6
e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa
submissão.
Paulo diz, que andamos na carne mas, não militamos na carne.
Todas as vezes que queremos enfatizar a derrota de Satánas, perguntamos:
- Jesus venceu a Satánas em "espírito" ou em "carne"?
Porque, Jesus venceu Satánas foi na carne.
Embora em carne, Jesus não militou pela carne.
O que precisamos entender, que a nossa vitória, está exatamente aonde nos
caímos.
Porque, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
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Nós não derrotamos Satánas porque encarnamos uma natureza espiritual.
Nós derrotamos Satánas porque, vivemos a natureza física, e mesmo na
limitação da natureza física,...nos militamos pelo espírito, e vencemos Satánas
naquilo que ele nos feriu, ou seja, as marcas do meu pecado, ...as marcas da minha
dor,...a limitação e vulnerabilidade da minha carne,...são as armas que Deus usa
para derrotar Satánas.
Deus não usa o Seu poder Espiritual.
Deus não usa a sua oração.
Deus não usa os seus dons carismáticos.
Para derrotar Satánas, Deus usa exatamente a área que ele feriu,...que foi a
natureza humana.
Você pode sim... salvar a sua família.
Mesmo que todo mundo seja incrédulo,...
Mesmo que o marido ou esposa não queira saber da igreja,...
Mesmo que os filhos não queiram saber da igreja,...
Tem como eu salvar a minha família?
Sim... Tem...
Você precisa acreditar no plano de rendenção que Deus tem para a sua
família.
O terceiro ponto é...
Identifique corretamente o seu inimigo.
Você pode estar lutando contra a pessoa errada.
E geralmente é isso que as pessoas fazem.
Quando entendermos isto,...precisamos ter uma visão espiritual.
Não precisamos procurar por demônios,...demônios
ali,...quebrando maldição aqui,...maldição ali.

aqui,...demônios

Você precisa acreditar, no sacrifício que foi completo na cruz do
calvário.
É fundamental a visão real do inimigo.
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É tanta coisa que acontece constantemente nas casas, ...conflitos,...
discussões,... da repetição de erros,...que acaba entrando na onda...na pilha,...e
começa pegar em armas carnais.
Paulo diz:
Efésios 6.10-18:
10
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder,
11
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra
as ciladas do diabo;
12
porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os
principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes.
13
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia
mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.
14
Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça
da justiça.
15
Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz;
16
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os
dardos inflamados do Maligno.
17
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a
Palavra de Deus;
18
com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto
vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos ...
E quando você pega este texto,... nós não temos que lutar contra a carne e o
sangue mas, sim contra os principados, ...contra as potestades,...contra os
dominadores e forças espirituais deste século.
Não quer dizer,...que agora, ficará caçando demônios!
Não é nada disto!
Você só precisa ter uma visão, que a sua luta é contra a mente das pessoas,
que ainda não colocaram Deus em seu coração.
E que você precisa ter armas que não são carnais.
Como?
Paulo usa este mesmo capítulo, Efésios 6, para dizer: Coloque o capacete da
salvação na sua cabeça.
Você crê que Deus salvou você?
Então, Deus vai salvar a sua família....
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Porque é a sua herança.
Coloque a couraça da justiça!
Não permita que seu sentimento e suas emoções sejam feridos...
Guarde-as em Cristo.
Acredite no Cristo da verdade!
Paulo, relata cada uma das peças da indumentária, para dizer para nós, que
as Sagradas Escrituras nos orientam,... que não é contra as pessoas a nossa luta.
Elas são usadas pelo inimigo para nos ferir mas, ....se você estiver no centro
da vontade de Deus,...a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável,...
Se você, souber discernir efeitos da carne,... efeitos do espírito sobre a sua
vida,... você vai saber usar a palavra certa.
A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor.
Mas, uma pessoa incitada pelo mal,... aquilo que os espíritas chamam de
"corpo aberto".
E nós dizemos que é um despreparo espiritual,...você entra na onda,... na
pilha.
E ao invés de você ter vitória,... soma para gerar conflito e uma guerra dentro
da casa.
E aí, poderá dizer:...
- Ele é usado pelo diabo,...
- Ela é usada pelo diabo,...
Você também é!
Porque, você não soube discernir com quem você está lutando.
Existe um espírito maligno? Sim existe.
Mas, a sua luta é contra ele e não contra pessoas que são motivadas por ele.
Como é que eu vou salvar a minha família?
Seu cônjuge leva uma vida centrada no Senhor mesmo, com os erros
humanos? Não, não leva!
Seus filhos levam uma vida centrada no Senhor mesmo, com os erros
humanos? Não, não levam!
Seu cônjuge está na igreja mas, leva uma vida de oração e leitura da Palavra
buscando ao Senhor? Não, não Leva!
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Então, você já sabe com quem você está lutando.
Não espere resolver um conflito dentro de casa, com quem não está
buscando à Deus.
Mas, ele é da igreja também...
É da igreja mas, não está no centro da vontade de Deus.
É da igreja mas, não deixou o pecado.
Todos nós estamos num processo de reabilitação.
Precisamos entender neste conceito,...você precisa identificar quem é o seu
inimigo.
Se você não identificar o seu inimigo,...você também contribui para que o
conflito aumente ainda mais em sua casa.
Você sabe o tempo de calar?
Você sabe o tempo de esperar?
Você sabe o tempo de falar?
Você sabe o tempo de planejar?
Você sabe que há tempo debaixo da terra e dos céus? Conforme a Bíblia diz?
Há tempo para conversar!
Uma das coisas que alimenta ainda mais os conflitos... são as indiretas... e
principalmente em público com plateia.
Pare de viver como cantor e cantora sertaneja...entre tapas e beijos.
Aprenda a resolver as questões dentro de casa e não na presença de outras
pessoas
Não fique menosprezando e criticando com quem você deita na cama e com
quem você mora.
Você tem que honrar o seu lar!
Você tem que ter o bom senso,... porque há tempo para tudo.
Você tem que ter maturidade, para resolver conflitos.
Por meio deste conflitos é que Satanás ganha espaço.
Precisamos saber quem é o nosso inimigo.
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Você tem que colocar como meta, o que eu posso fazer para melhorar a
minha casa.
Já que o meu inimigo não é o meu filho ou filha,...
O meu inimigo não é minha mãe ou meu pai,...
O meu inimigo não é o meu cônjuge,...
Se o meu inimigo, não é,... por que é que eu não vou me esforçar, para salvar
a minha família de uma situação degradante e destrutiva?
Quarto ponto...
Família,...não dá para selecionar somente o que você quer!
Não dá para separar, quando dizemos "sim" na cerimônia de casamento.
Aceitamos o cônjuge, inclusive, com suas falhas e defeitos.
E os filhos, não são diferentes.
Os filhos, são a herança do Senhor mas, ...a falta da sabedoria dos pais,
transforma-os, muitas vezes, insuportáveis,... sem limites.
Assim, quando olhamos o contexto geral, observamos que tem defeitos e
qualidades em todas as famílias.
Alguns acham, que a família do outro é sempre melhor.
Vá morar lá e você vai ver a realidade.
Cada filho representa uma partícula da célula, como um todo.
Precisamos entender que, qualidades e defeitos, forças e fraquezas,... todo
mundo tem. E a família também tem.
A parentela agregada, até te aceitam e tratam bem, durante um certo tempo
de dias corridos mas,... não fazem parte do seu círculo primário (pai, mãe, irmãos,...)
O seu círculo primário é o seu cônjuge.
Um conselho:
Não fale mal da mãe, do pai e dos irmãos de seu cônjuge.
Eles podem até ser as pessoas não tão apreciadas mas,... só eles podem
falar algo em contrário. Porque o sangue fala mais alto, todo o tempo.
Não se meta em relações consanguíneas. Antes de você...eles já eram parte
do círculo primário. O princípio e o fim...e você está no meio.
Você poderia dizer:
- Mas, quando se casa,...o casal se torna um só corpo! Sim, no seu círculo
primário.
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Nos assuntos do coração,... a mãe ainda vai falar mais alto,...o pai ainda vai
falar mais alto,...os irmãos vão falar mais alto.
Nós precisamos compreender isto!
E é por isto que entendemos Filipenses 2.1-4:
1

Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor,
alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias,
2
completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o
mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
3
Nada façais por partidarismo (contenda) ou vanglória, mas por humildade,
considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
4
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também
cada qual o que é dos outros.
Na relação de convivência, você precisa priorizar o outro. É isto que o texto
diz.
Não existe casamento que sobreviva, se você quer sempre ter razão.
Você, até pode ter sempre razão mas, você tem que abdicar da sua razão em
prol da felicidade do seu casamento e da sua família.
Pergunto:
Você quer filhos de pais separados?
Vocês já fizeram um levantamento, de pessoas virem de lares destruídos?
Porque não há equilíbrio.
Porque houve um desfalque e uma quebra.
Paulo, está dizendo que uma família salva,...é uma família,...que eu e você,...
independente do papel que exercemos dentro de casa....fazer nada por contenda.
O quinto mandamento traz uma promessa:
Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o
SENHOR, teu Deus, te dá. - Êxodo 20.12
Tem pessoas, dentro da igreja, que não mudaram nada, depois que se
tornaram evangélicas.
Não honram o pai e a mãe. Continuam a tratar da mesma forma, quando não
eram crentes.
Se você, aprendeu a honrar pai e mãe,... e os trata como uma mula...
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O que você é?
Se você, não sabe tratar com dignidade quem lhe colocou no mundo,... você
vai tratar com dignidade o seu futuro cônjuge? Não Vai!
Porque que não soube coroar de honra, de lealdade, de gratidão... quem te
colocou no mundo.
E quando identificamos este contexto...é porque está família está doente.
E sabe como a família vai ser salva?
O texto Sagrado diz claramente isto: "... considere os outros superiores a si
mesmo."
O que é considerar os outros a si mesmo?
"Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu,..."
Ou seja, nos entendemos, que não existe casamento perfeito.
Não existe nenhuma família perfeita.
Porque, existe o princípio teológico de natureza caída.
Agora, existe o processo de "temor". E o temor ao Senhor, que é o princípio
da sabedoria,... me leva a entender, que a minha casa precisa de Deus.
Desta forma, precisamos entender, que precisamos otimizar os pontos
positivos,... e não somente os defeitos.
Pergunto literalmente:
Como vou salvar a minha família?
Achando que vai a igreja?
Nós, da geração "X",... começamos a perder nosso filhos,... porque
começamos a arrastá-los, obrigados, para dentro da igreja. E não soubemos ter um
diálogo com eles.
Pergunte para alguns crentes, onde estão os seus filhos?
A maioria está fora da igreja.
Agora, o que será desta geração mecanizada e tecnológica?
Sem a figura da pessoa física do pai e da mãe?
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E onde o diálogo ficou comprometido,...em função do tecnológico virtual?
E temos uma resposta!
Não tem culto,... não tem igreja,... com a tamanha liberalidade atual.
No meu tempo tinha um ditado: - Prendam suas cabritas porque os meus
bodes estão soltos.
Atualmente se inverteu a situação: - Prendam os seus bodes porque as
minhas cabritas estão soltas.
São meninas de 12, 13, 14 anos tendo relações sexuais e com a conivência
dos pais.
E alguns crentes, ainda dizem: - É melhor que tenha relação com um homem,
do que com uma mulher.
Como assim?
Então, uma coisa justifica a outra?
Perdemos a noção do certo e o errado.
E optamos pelo relativismo. Trazendo um comportamento anormal para
dentro da família.
Precisamos entender,... que precisamos resgatar "princípios".
Quais são os meus princípios?
Quais são os meus valores?
O que é que você ensina em casa?
Pecado é pecado!
Princípio é princípio!
Valores são valores!
Fé é fé!
O que falta já não é fé.
O que está faltando nas nossas casas,...são princípios.
Faço uma pergunta para você:
Quais são os princípios da sua casa?
Sua casa é regida por quais princípios?
Na minha casa, tem que ter princípios. Não ter religião.
Na minha casa, a coisa mais importante não é a igreja.
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Na minha casa, a coisa mais importante é a unidade da minha família.
Por isso, Josué diz:
Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Eu vou servir na igreja mas,...primeiro nos
Senhor,...baseados em princípios fundamentalmente bíblicos.

vamos

servir

ao

Assim como diz Isaías 41.6:
"Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: Sê forte."
Então, salve a sua casa!
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