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Prefácio

Quando leio novamente o manuscrito deste livro, eu arfo!

Como algum homem poderia pôr em prática os padrões

aqui apresentados? Minha resposta. Nem tente. Impossível! Mas

com Deus todas as coisas são possíveis.

A idéia deste livro é que nós não podemos, Deus pode,

então deixemos Ele – permitamos Ele fazer por nós aquilo que

Ele propôs fazer de qualquer modo: chamar à tona o pai dentro

do homem.

Simplesmente tentei pintar o que acredito ser um quadro

dado por Deus da aparência do pai. Tudo que qualquer um de

nós pode fazer é olhar este quadro e dizer, “Uau! Eu quero isso”;

e então pedir a Deus que nos coloque naquele quadro colocan-

do aquele quadro em nós.

Fielmente, e em oração, leia as idéias neste livro e permita

ao Espírito Santo convencê-lo onde você precisa ser convenci-

do, mudá-lo onde você precisa ser mudado, encorajá-lo quan-

do você precisa ser encorajado, e fortaleçê-lo quando você pre-

cisa ser fortalecido.

Capítulo 15 – Um homem de paz: um homem de

guerra ............................................................................. 156

Capítulo 16 – Um homem em responsabilidade ........... 168

Capítulo 17 – Um homem em rendição ......................... 179

Capítulo 18 – Um homem que faz o que é certo ........... 188
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Em seguida, compartilhe brevemente suas respostas às

perguntas para cada capítulo. Esteja aberto a outras boas per-

guntas que surgirem.

Depois, faça quaisquer exercícios em grupo que se tornem

necessários.

Finalmente, aceite pedidos de oração. Limite estes aos as-

suntos sendo discutidos e que tratam de responsabilidade.

Orem uns pelos outros de acordo com a direção do Espí-

rito Santo e/ou as escrituras.

Orem em particular uns pelos outros durante a semana.

Quer você esteja lendo pessoalmente este livro ou estu-

dando-o junto com outras pessoas, faço apelo para que fique

aberto àquilo que o Espírito Santo quer fazer em sua vida. Con-

vide-O a dar-lhe um espírito de sabedoria e conhecimento de

revelação cada vez que você pegar este livro para ler.

Pequenos encontros em grupo para estudo

Você pode aproveitar os benefícios deste estudo usando-

o em cenário de sala de aula, em um grupo de estudo bíblico de

homens, ou em um grupo de responsabilidade. Perguntas de

processamento são fornecidas no fim de cada capítulo.

Tome tempo na sua primeira sessão juntos para estabelecer

regras e diretrizes para o encontro. A regra mais importante é

confidencialidade. Cada membro do grupo precisa ter a seguran-

ça de que qualquer coisa que for dita não será repetida fora do

encontro. Concorde em ser abertos e honestos uns com os ou-

tros. Aceitem-se incondicionalmente. Edifiquem uns aos outros e

afirmem atos, decisões, e mudanças positivas. Cada pessoa deve

ser responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos, atos,

decisões, e questões. Não se espera que uma só pessoa seja

conselheira mas todos devem ser bons ouvintes. Fiquem focaliza-

dos no assunto. Sejam regulares e pontuais no comparecimento.

Estabeleçam outras políticas de comportamento e economia do-

méstica que parecem ser necessárias e apropriadas.

Designe seu tempo para as coisas que você quer cumprir

durante cada encontro do grupo e não desvie dele. Encontros

que passam do horário estipulado desencorajam o compareci-

mento.

Durante a semana que antecede cada encontro, leia um

capítulo deste livro e, usando um caderno, responda às pergun-

tas daquele capítulo.

Agenda sugerida para encontros em grupo

Tome um tempo específico para discutir em geral as ca-

racterísticas que mais se destacaram no capítulo estudado na-

quela semana. Compartilhe suas respostas a estas perguntas: Que

idéias tiveram o maior impacto em você? O que você não en-

tendeu? Como o conteúdo do capítulo se relacionava pessoal-

mente às suas experiências?



Introdução

Procurando o pai

Aos 58 anos de idade quando comecei a escrever este

capítulo, eu era pai de três, avô de três, padrasto de três, e

avô de outros dois (netos da minha esposa atual). E eu ainda

estava procurando o pai.

Não tive pai por grande parte da minha infância. Ele esta-

va em algum lugar perdendo seus negócios e ficando com ou-

tras mulheres. Eu tenho somente poucas memórias do tempo

que ele passou em casa. Me agarro a cada uma delas.

Fomos informados que ele nasceu como o sexto filho de

uma pobre família de fazendeiros chamada Elliott na Carolina

do Norte. Sua mãe faleceu dando à luz o sétimo filho quando ele

tinha em torno de um ano. Seu pai não conseguia cuidar dos

filhos e teve que separar a família. Papai foi levado pela família

de Albert Newbold e criado na Pensilvânia. Até onde sei, é tudo

que ele sabia da sua própria parentela de sangue.

Papai cresceu e teve duas filhas com sua primeira esposa.

Ele as largou e levou seu negócio de caminhões para Kentucky

onde conheceu e desposou minha mãe. Tiveram três filhos –
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minha irmã maior, eu, e minha irmã mais nova. Eu não sei por-

que papai se afastou tanto de nós ou porque ele e mamãe se

divorciaram. Suponho que ele gostava mais de suas mulheres

do que de nós pois logo embaraçou-se na teia de outro casa-

mento de vida curta.

Foi o único marido da minha mãe. Estava falido quando

voltaram a se juntar e casarem novamente. Daí a dois anos, no

meio da noite, ele morreu de ataque cardíaco. Eu tinha catorze

anos. Eu fiquei feliz de tê-lo em casa mas em anos posteriores

me perguntava porque ela tinha aceitado ele de volta. Ela costu-

mava dizer que Deus a permitiu viver o resto dos seus dias como

viúva em vez de divorciada.

Criando os três filhos era a missão única de mamãe na

vida. Ela fez o melhor que pôde. Mas mães não podem ser pais e

pais não podem ser mães. Deus não nos fez ambos os modos.

Então, cresci sabendo sobre mães. Não sabia sobre pais.

Os avôs tinham falecido antes da minha vinda. Então, lá

estava eu: nenhum pai, nenhum avô, nenhum tio que se impor-

tava, nem mesmo um irmão: eu precisava de um pai.

Fazia quarenta e cinco anos que ele tinha falecido, e eu

ainda o procurava. O procurava em algum lugar dentro de mim.

O procurava em alguma memória escondida, algum abraço sig-

nificativo, em uma boa surra atrás do celeiro, ou naquele mo-

mento dos momentos no qual o meu pai maior que o tamanho

natural me chamaria para fora da cabana de minha mãe, por

assim dizer, para assentar-me com os homens da tribo e eles me

dizerem, “Neste dia, jovem, você é maior de idade.” Eu teria agar-

rado qualquer coisa para acrescentar àquelas poucas fotos des-

botadas em preto e branco que eu tinha dele.

Mas isso foi então. Nos meses seguintes do meu aniversá-

rio de 59 anos, Deus começou a curar minha ferida de pai. Neste

processo, Ele revelou Seu próprio coração por família e a ma-

neira que está restaurando o pai à família em cumprimento de

Malaquias 4:5-6: “Eis que Eu vos envio o profeta Elias, antes que

venha o dia grande e terrível do SENHOR; e converterá o cora-

ção dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais; para

que Eu não venha e fira a terra com maldição.”

Perdi meu pai, primeiro para o divórcio e, finalmente, para

a morte. Meu amigo Jerry perdeu seu pai para o whisky. Daphne

perdeu seu pai para vinte anos sem condicional de penitenciá-

ria. Ricky perdeu seu pai para o câncer. Clarissa perdeu seu pai

para as ruas quando as drogas acabaram com seu emprego. Laura

perdeu seu pai para a raiva – um espancamento após o outro.

Donny perdeu seu pai para – bem, ele não tem certeza. Seu pai

simplesmente sumiu em algum lugar dentro de si mesmo. Onde

foram todos os pais?

Sociedades florescentes são construídas na integridade de

pequenas unidades familiares. Unidades familiares florescentes

dependem grandemente da integridade dos pais naquelas uni-

dades familiares. A perda de amor paternal de uma família é

uma perda para toda a família do homem. A corrente da socie-

dade é tão forte quanto seu elo mais fraco.

Ao buscarmos o pai neste estudo, estamos procurando por

mais do que um cheque de pensão ou um pai caloteiro para

colocar na cadeia. Procuramos pela natureza pai de Deus que

foi semeada no solo de cada alma varão.

Ao descubrirmos esta semente da natureza pai no interior,

esperamos que Deus coloque Seu desejo por família dentro dos

nossos corações e restaure a família como Ele pretendeu pri-

meiro converter o coração dos pais aos filhos.

Esta semente, esta natureza pai que Deus dá será chamada

o pai (em itálico) por todo este livro. O material neste livro ten-

ciona chamar à tona o pai dentro do homem.

Convido você agora a se juntar a mim naquela busca pelo

pai.

Guia de processamento

Escreva um breve parágrafo descrevendo o relacionamen-

to que você teve com seu pai e que efeito, se algum, você acha
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que aquele relacionamento teve em você. Como aquele relacio-

namento lhe preparou ou não preparou para ser um pai?

Escreva quaisquer pensamentos ou sentimentos que teve

enquanto lia a introdução deste livro.

Reveja as diretrizes para pequenos grupos de estudo no

Prefácio antes do seu primeiro encontro.

Capítulo 1

A natureza família de Deus

O pai está embutido no contexto de família como Deus

que fosse a família. Se vamos desvendar o mistério do pai,

precisamos conhecer a família como Deus pretendeu. Portanto,

começamos com Deus.

Deus prometeu converter o coração dos pais aos filhos e

os corações dos filhos a seus pais para que Ele não venha e fira a

terra com maldição (Ml. 4:5-6). Não está no coração de Deus

ferir a terra com maldição. Ele pretende, antes, restaurar a famí-

lia como Ele tencionava que fosse a família e derramar Suas bên-

çãos nela.

Quem é este Deus, e como podemos pretender conhecer

Seu coração? Meu ponto de vista é que o Criador do universo é

um Deus que Se fez conhecer a testemunhas chave por toda a

história da humanidade. Estas testemunhas dão testemunho

consistente daquilo que Deus falou Dele mesmo. Estas revela-

ções foram gravadas nas escrituras do Velho e Novo Testamento

que servem como a autoridade para as minhas reivindicações.

Acredito na afirmação em 2 Timóteo 3:16 que “Toda escri-

tura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para re-
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dargüir, para corrigir, para instruir em justiça.” Acredito que os

conceitos apresentados neste livro estão de acordo com todo o

conselho das escrituras.

A integridade da família dentro de Deus

Baseado naquilo que o Criador-Deus disse de Si próprio

nas escrituras reveladas, tenho confiança em dizer que Deus existe

como uma entidade espírito com identidade macho e fêmea e

integridade.

Deus não é somente macho e fêmea. Ele é também pai,

mãe, marido (noivo), e filho. Ele é um Deus com estes aspectos

diferentes. Ele se relaciona com Si mesmo em Si mesmo de to-

das estas formas. Deus sempre foi assim e sempre O será. Isso é

mais que quimera ou metáfora. Deus está dentro do Seu ser, es-

sencialmente, família.

Estes gêneros e aspectos de membros de família residem

dentro de Deus em integridade. Por integridade, eu quero dizer

que são do nível mais alto em exatidão moral e ética; são intactos,

sãos, inteiros, indivisos, completos, e verdadeiros. Deus repre-

senta dentro Dele mesmo a aparência da família ideal.

Deus como macho e fêmea

A evidência nas escrituras para a afirmação de que Deus

tem um aspecto de fêmea é tênue, mas acredito que suficiente.

Nosso principal indício de que Deus é tanto macho como fêmea

é evidenciado primeiro em Gênesis 1:1 que diz “No princípio,

criou Deus...” O termo hebraico por Deus usado aqui é Elohim.

Elohim é o plural de eloah que provavelmente vem da raiz pri-

mária el que significa Deus ou deuses. É interessante que esta

palavra seja plural – Deus, de fato, tem revelado muitos aspectos

do Seu ser.

Gênesis 1:27 diz, “E criou Elohim o homem à Sua ima-

gem; à imagem de Elohim o criou; macho e fêmea os criou.” Se

Elohim criou o homem na Sua imagem – macho e fêmea – en-

tão Elohim é tanto macho como fêmea.

Visto que Adão foi o primeiro homem criado por Deus, ele

não tinha pai ou mãe humanos – Deus era sua origem, tanto pai

como mãe.

Que Deus tem um aspecto de fêmea e de mãe no Seu ser é

adicionalmente revelado no título El Shaddai que Ele aplica a

Ele mesmo (por exemplo, Gn. 17:1). As palavras hebraicas El

Shaddai têm sido traduzidas “Deus Todo-poderoso.” No entan-

to, alguns comentaristas bíblicos acreditam que Shaddai vem da

palavra hebraica shad que significa seio e é sempre usada nas

escrituras no gênero feminino. El Shaddai fala de Deus que nu-

tre e provê.

O atributo mãe feminino de Deus está na alegoria em Isaías

66:13 onde o Senhor prometeu vindicar Sião dizendo, “Como a

alguém que sua mãe consola, assim Eu vos consolarei; e em Je-

rusalém vós sereis consolados.”

Falando alegoricamente, Jesus clamou com paixão de co-

ração de mãe: “Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis Eu ajun-

tar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo

das asas” (Mt. 23:37).

Embora Deus possa ser tanto macho como fêmea, não

queremos enlouquecer-nos chamando-O de nossa mãe como

alguns tendem a fazer. De acordo com o testemunho das escri-

turas reveladas, Ele escolheu revelar-Se no masculino e reteve a

posição e a função como Pai de Sua família.

Adicionalmente, os aspectos macho e fêmea de Deus são

uma realidade espiritual que é bem diferente da realidade natu-

ral. Precisamos ter cuidado de não tentarmos entender assuntos

espirituais com as nossas mentes naturais, lascivas. É necessário

que o Espírito Santo interprete coisas espirituais para nós. Ore

para isto acontecer.
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Deus como pai

A primeira referência a Deus como Pai no Velho Testamento

é em Deuteronômio 32:6: “Recompensais, assim, ao SENHOR,

povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai, que te adquiriu, te fez

e te estabeleceu?”

O Rei Davi conheceu Deus como Pai. 1 Crônicas 29:10 nos

diz que “Davi louvou o SENHOR na presença de toda a assem-

bléia, dizendo: ‘Louvado sejas, ó SENHOR Deus de Israel, nosso

Pai, desde sempre para sempre.’”

Isaías 64:8 diz, “Mas, agora, ó SENHOR, Tu és o nosso Pai;

nós o barro, e Tu, o nosso oleiro; e todos nós, obra das Tuas mãos.”

Deus chamava Israel ao arrependimento em Jeremias 3:19

quando Ele disse, “Como te porei entre os filhos e te darei a terra

desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E Eu

disse: ‘Pai me chamarás e de Mim te não desviarás.’”

Deus declarou Sua paternidade bem diretamente em

Jeremias 31:9: “Porque sou um Pai para Israel, e Efraim é o Meu

primogênito.”

Salmos 68:5 declara que Deus é um Pai para os órfãos.

Salmos 103:13 nos diz que o SENHOR é como um Pai que se

compadece de seus filhos.

O Novo Testamento está repleto de referências por Jesus a

Deus como Pai – o mesmo Pai-Deus do Velho Testamento.

A paternidade de Deus é aparente na Sua disciplina.

Hebreus 12:5 diz, “Filho Meu, não desprezes a correção [castigo,

disciplina] do Senhor, e não desmaies quando, por Ele, fores re-

preendido; porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qual-

quer que recebe por filho.”

Deus como marido

Deus falou de Si mesmo como um marido para Israel: “Por-

que o teu Criador é o teu marido: SENHOR dos Exércitos é o Seu

nome...” (Is. 54:5).

O profeta Ezequiel escreveu da fúria de Deus como um

marido por Sua esposa adúltera, Israel. “Mas confiaste na tua

formosura,” disse Deus, e “te corrompeste por causa da tua fama,

e prostituías-te...Além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas,

que por Mim geraras, e os sacrificaste...E mataste Meus

filhos...Foste como a mulher adúltera, que, em lugar de seu ma-

rido, recebe os estranhos” (Ez. 16:15, 20, 21-32).

Deus finalmente Se divorciou dela após ela repetidamen-

te prostituir-se e não querer arrepender-se. Ele disse, “E, quando

por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde

Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, vi que a aleivosa

Judá, sua irmã, não temeu; mas foi-se e também ela mesma se

prostituiu” (Jr.3:8). Na Sua misericórdia, Deus também declarou,

“‘Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o SENHOR; ‘porque Eu vos

desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma

geração; e vos levarei a Sião...’” (v. 14).

Deus como noivo

Nas escrituras do Novo Testamento, Jesus é claramente

apresentado como o Noivo e Seu corpo de crentes como Sua

noiva.

Jesus falava de Si mesmo como o Noivo em Marcos 2:18-

20: “Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam; e foram e

disseram-lhe: ‘Por que jejuam os discípulos de João e os dos

fariseus, e não jejuam os Teus discípulos?’ E Jesus disse-lhes: ‘Po-

dem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com

eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jeju-

ar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jeju-

arão naqueles dias.’”

João Batista falava de Jesus e Seus seguidores quando ele

disse, “Aquele que tem a noiva é o noivo” (João 3:29).

O livro de Apocalipse retrata o grande casamento do tem-

po do fim que ocorrerá entre Cristo, o Noivo, e Seu corpo, a

noiva. “Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-Lhe glória,
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porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a Sua esposa se

aprontou” (Ap. 19:7).

Paulo revela este arranjo marital pretendido entre Cristo e

Seus chamados para fora em 2 Coríntios 11:2 dizendo, “Porque

estou zeloso de vós com zelo de Deus; porque vos tenho prepa-

rado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido,

a saber, a Cristo.”

Deus como criança

Como podemos pensar em Deus como criança? Bastante

facilmente!

Isaías profetizou, “Porque um menino nos nasceu, um fi-

lho se nos deu; e o principado está sobre Seus ombros; e o Seu

nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eterni-

dade, Príncipe da Paz” (Is. 9:6). Na plenitude do tempo, o anjo

apareceu a Maria e disse, “Em teu ventre conceberás, e darás à

luz um filho, e pôr-Lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e

será chamado Filho do Altíssimo.” (Lucas 1:30-32).

Deus em Cristo Se humilhou ao ponto que Ele estava dis-

posto a nascer neste mundo como um bebê do ventre de uma

mãe. Cresceu da infância a adolescência, e a maioridade. Ele era

uma criança no lar da Sua mãe terrestre Maria e seu marido José.

Pense a respeito! Deus Todo-poderoso sujeitou-Se como

uma criancinha a pais terrestres que Ele criara.

Jesus Cristo veio para redimir a humanidade para Deus.

Ele acabou a obra de Deus. Ele veio como o Filho do Seu Pai

porque era quem Ele sempre fora para Seu Pai. Eles são família.

Conhecer Deus como família é essencial para entender as

intenções de Deus em criar a humanidade.

Guia de processamento

Como seu relacionamento com seu pai amoldou sua vi-

são de Deus?

Como sua visão de Deus mudou como resultado de ler

este capítulo?

Como os conceitos dentro deste capítulo mudaram suas

idéias de como você deve se relacionar com Deus?

Como você experienciou Deus como macho e fêmea, pai,

marido, noivo, e criança?

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.
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Capítulo 2

Uma família para Deus

Deus é essencialmente família dentro de Si mesmo. Ele fez o

homem ser uma entidade de família como Ele mesmo. As

famílias dos homens, desta maneira, refletem o desejo de Deus

de ter uma família espiritual para Si.

As famílias naturais da humanidade

“E criou Deus o homem à Sua imagem; à imagem de Deus

o criou; macho e fêmea os criou” (Gn. 1:27).

Deus disse que não era bom que o homem (Adão) vivesse

só e que faria uma ajudante para ele. Ele tomou uma costela de

Adão e formou uma mulher. Adão a viu e disse, “Esta é agora

osso dos meus ossos, e carne da minha carne; esta será chama-

da varoa [ishshah em hebraico] porquanto do varão foi tomada

[ish em hebraico]” (Gn. 2:23). Adão, ou ish, era tanto macho como

fêmea antes de Deus tirar ishshah dele. Deus separou estes dois

aspectos de ish.

As escrituras instruem que “deixará o varão o seu pai e a sua

mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne” (Gn.

2:24). Ish, tendo sido criado macho e fêmea, foi separado, depois

juntado novamente em casamento. O macho e a fêmea são com-

panheiros compatíveis. Gênesis 2:18 diz que Deus fez uma adjutora

(companheira) para Adão.  A versão King James da Bíblia diz que

Deus fez uma ajudante “comparável” a Adão. Outras versões usam

o termo, “apropriada” que dizem literalmente significar

“corresponder.” Eles naturalmente se pertencem.

A primeira coisa que Deus fez após criar Adão (humanida-

de) foi abençoá-lo e dizer, “Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei

a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as

aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra”

(Gn. 1:28).

Então, Deus fez o homem, o separou para formar a mu-

lher, juntou-os novamente em casamento, os abençoou, e disse-

lhes para formar uma família.

Colocar em famílias

Deus nos fez seres sexuais – macho e fêmea – e nos colo-

cou em famílias. Ele designou que houvesse macho e fêmea,

marido e mulher, pai e mãe, pais e filhos assim como Ele é na

Sua própria natureza.

O casal macho-fêmea deve reproduzir mais machos e fê-

meas. Um homem e uma mulher em nossos dias crescem em

famílias diferentes, se encontram, são atraídos sexual e pessoal-

mente, encontram amizade e amor, e decidem casar-se e ter seus

próprios filhos. Com o tempo, este casal morre e seus filhos e os

filhos de seus filhos continuam. Este é o ciclo da vida. Somos

programados como seres sexuais para cumprir o mandato de

Deus de “frutificai e multiplicai-vos.”

Nascemos em uma rede maior de membros naturais de

família dilatada que consiste em avós, tios, tias, primos, e assim

por diante. Normalmente temos um senso de segurança em ser-

mos parte de uma família. Muitos indivíduos sofrem de solidão e

de uma perda de identidade sem família. Somos seres sociais e é
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impossível sobrevivermos social, física, econômica, política, se-

xual, emocional, e espiritualmente sem alguma conexão signifi-

cativa com outros seres humanos. Mesmo quando contendemos

entre nós mesmos, tendemos a permanecer juntos face à amea-

ça maior de fora.

O desejo de Deus por família espiritual

Deus Se revelou por toda a história do homem como nos-

so Pai e quer que nós nos vemos como Seus filhos. Para poder

ser Seus filhos, precisamos nascer do Seu Espírito Santo. Jesus

chamou isto de um segundo tipo de nascimento (Ver João 3).

Escolhemos ser nascidos de Deus por fé.

O primeiro homem, Adão, foi criado ser vivo, mas não

tinha a vida eterna do Pai dentro dele, apesar de ter o potencial

para isso. Deus não queria marionetes, então Ele criou o homem

com a habilidade de fazer escolhas morais. Ele queria filhos com

escolha que O amariam e obedeceriam por escolha.

Portanto, Deus plantou duas árvores no jardim. Uma era a

árvore da vida. A outra era a árvore do conhecimento do bem e

do mal. A árvore da vida é amplamente reconhecida como um

retrato de Cristo. Adão teria escolhido corretamente se tivesse

comido da árvore da vida. Teria escolhido a vida centrada no

Pai e recebido a vida eterna do seu Pai celestial. Ele teria se tor-

nado mais do que um ser criado e vivo. Ele teria se tornado um

filho eterno de Deus.

No entanto, por causa da sedução da serpente através de

sua esposa, Eva (a parte fêmea dele), ele comeu da árvore do

conhecimento do bem e do mal. Ele escolheu erradamente. Em

vez de se tornar uma criatura centrada no Pai, ele se tornou uma

criatura centrada em si mesmo. Ele perdeu sua primogenitura

potencial em Deus e, conseqüentemente, foi afastado da bên-

ção que acompanhava a primogenitura.

A vida e a família de Adão caíram debaixo da maldição.

Ele teve que cultivar o solo com suor, tendo perdido sua autori-

dade de assumir o domínio. Seu filho, Caim, matou seu outro

filho, Abel. A criação inteira caiu debaixo de uma maldição, e

geme até os dias de hoje pela “manifestação [aparência, revela-

ção] dos filhos de Deus” (Rm. 8:19-20).

Adão caiu, mas isto não mudou o plano eterno e o propó-

sito de Deus de ter uma família para Si. A família de Deus, no

entanto, não pode consistir de filhos não redimidos, rebeldes,

caídos. Precisam ser filhos redimidos, obedientes que são nasci-

dos de novo pelo Seu Espírito. Então, Se enviou na forma de um

filho, o unigênito Filho de Deus, Jesus, o Cristo, para mostrar-nos

o Pai e abrir o caminho para sermos nascidos do Seu Espírito.

Retrato natural do espiritual

A família é um retrato no reino natural daquilo que Deus

tem pretendido para Si mesmo no reino espiritual. No seu livro,

“O Supremo propósito”, De Vern Fromke expressa o plano eter-

no de Deus de ter filhos para o Pai, um corpo e uma noiva para

Seu Filho, e um templo (o corpo de Cristo) para Seu Espírito

Santo. Pai, filho, e noiva são termos de família.

Paulo escreveu aos Efésios explicando que o casamento

santo de macho e fêmea é um tipo de Cristo e Sua noiva. Assim

sendo, maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a

igreja [assembléia dos chamados para fora]. Esposas devem sub-

meter-se à seus maridos como ao Senhor. Filhos devem obede-

cer a seus pais. E pais não devem provocar seus filhos à ira; mas

criá-los na criação e admoestação do Senhor. (Ver Ef. 5:22-6:4)

A família está no próprio coração do plano e propósito de

Deus para toda eternidade.

Os membros espirituais da família de Deus

Deus é o pai de Sua família.

Jesus é “o” Filho.
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A assembléia geral de todos os crentes verdadeiros de todos

os tempos é a mãe. Muitas vezes falamos dela como a “mãe igre-

ja.” Acredito que ela seja a mulher de Apocalipse 12:1-2: “E viu-se

um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua

debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. E

estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à

luz.” E também, Paulo escreveu na sua carta aos Gálatas, “Mas a

Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós.” Quem

é “a Jerusalém que é de cima”? Ap. 21:2 diz: “E eu, João, vi a cida-

de santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada

como uma noiva adornada para o seu marido.”

O Filho de Deus, Jesus, é o marido, o Noivo.

Seus verdadeiros crentes são Sua noiva. O apóstolo Paulo

escreveu aos crentes em Corinto, “...porque vos tenho prepara-

do para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a

saber, a Cristo” (2 Co. 11.2). Ele também escreveu, “Não sabeis

vós que os vossos corpos são membros de Cristo? ...O que se

ajunta com o Senhor é um mesmo espírito” (1 Co. 6:15,17).

Nós, como crentes que nascemos na família de Deus, tam-

bém somos chamados os filhos de Deus – irmãos e irmãs em

Cristo. Crentes que são obedientes ao Espírito Santo são os filhos

de Deus.

Em verdade, somos a família de Deus. “Assim que já não

sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e

da família de Deus” (Ef. 2:19).

A festa de casamento do Cordeiro

A Bíblia começa com um casamento e acaba com um ca-

samento. Assim como foi no princípio também será no fim.

Primeiro houve Deus, Elohim, que existiu como uma enti-

dade espírito com gênero completo e integridade de membro

de família. Elohim é completo dentro da Sua natureza como

macho e fêmea, pai, mãe, marido (noivo), e filho.

Em seguida, Elohim fez Adão à Sua imagem e semelhan-

ça: macho e fêmea. Ele viu que não era bom que o homem (Adão)

estivesse só, então Ele tomou a parte fêmea de Adão do seu lado

e a devolveu para ele como sua adjutora.

Semelhantemente, Deus escolheu uma família para Si –

Israel antiga e os chamados para fora para assembléia em Cristo.

Ele Se expressou na Sua família espiritual como macho, fêmea,

pai, mãe, marido a esposa, pai a filho.

Assim como Ele devolveu ishshah a ish, assim Ele planeja

dar a noiva de Cristo ao Noivo, Cristo, para que, no fim da era,

eles dois se tornarão um em espírito.

A oração de Jesus em João 17:21 será respondida: “...para

que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em Mim, e Eu, em Ti;

que também eles sejam um em Nós, para que o mundo creia

que Tu Me enviaste.” A noiva de Cristo não somente estará a Seu

lado; ela será recolocada no Seu lado.

Estaremos todos em Deus como a família de Deus em toda

a plenitude e integridade de Deus. Seremos um com Cristo e Deus

nosso Pai, apesar de estarmos nos nossos corpos glorificados e

não termos perdido nossas identidades pessoais. A família do ho-

mem redimido se tornará a família de Deus para que aquilo que

Deus pretendeu desde o princípio será cumprido no fim das eras.

A obra final do Filho, Jesus, é entregar todas as coisas ao

Pai. “E, quando todas as coisas Lhe estiverem sujeitas, então, tam-

bém o mesmo Filho se sujeitará Àquele que todas as coisas Lhe

sujeitou, para que Deus seja tudo em todos” (1 Co. 15:28).

Guia de processamento

Descreva como os membros de sua família de origem re-

trataram a família como Deus pretendeu.

Descreva como os membros de outras famílias

exemplificaram a família como Deus pretendeu.

Como você se vê hoje em relação a Deus como um mem-

bro de Sua família?

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.
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Capítulo 3

Uma família para o homem

Mãe Joad, no romance clássico de John Steinbeck, Vinhas

da Ira, tentou convencer seu filho Tom a não largar a famí-

lia, “[Mãe] respondeu irritada: ‘Tom! Há muitas coisas que não posso

compreemder. Mas o fato de te ires embora não adianta nada. Só

é pior para nós. Ficamos todos abatidos’. E prosseguiu: ‘Quando

agente estava na nossa terra, era tudo tão diferente! A terra era

uma espécie de fronteira para nós todos. Os velhos morriam, e

nascian as crianças e a gente era uma só coisa... uma só família...

uma coisa completa e bem definida. Mas agora não é assim. Eu

estou que nem posso mais. Não há mais nada para unir a gente. O

pai perdeu o lugar dele; já não é o chefe. A gente vai-se desfazen-

do aos poucos, Tom. A família quase que já não existe.’”1

A família é o limite que ajuda a definir quem somos. Sabe-

mos quem somos porque sabemos de onde viemos. Sabendo de

onde viemos nos dá um poste indicador para onde estamos indo.

Como cristãos, sabemos que somos os filhos de Deus porque vi-

emos de Deus. Nascemos na Sua família através do Espírito de

Deus. Como filhos, temos o nosso destino Nele.

A família, quando intacta como Deus pretendeu, nos vali-

da e nos dá nosso senso de identificação e de pertencer. Amor,

aceitação, confiança, fidelidade, segurança, e paz são os tipos

de coisas que definem seus limites e fazem a família funcionar –

não coisas como dinheiro, posses, poder, posições, e prestígio.

O termo “família,” no que diz respeito aos humanos, se refere

fundamentalmente a um homem e uma mulher e sua prole que

vivem juntos em uma sociedade maior. Compartilham metas e va-

lores, têm compromissos no longo termo um com o outro, e nor-

malmente residem na mesma moradia. O termo também se refere

a um grupo de pessoas compartilhando ancestrais em comum.

O mistério de família

Apesar da minha definição, o termo “família” transcende

descrição. É mais que uma simples categoria de palavra que des-

creve uma certa forma de pensamento em nossas mentes. É mais

do que um conceito ou um termo para definir uma situação so-

cial. É mais que um homem, uma mulher, e algumas crianças

morando juntos e se chamando de família. É mais que um ter-

mo que descreve a estrutura social de uma pequena unidade de

indivíduos morando juntos.

A família é um mistério. Um mistério é algo que confunde

ou elude o entendimento. Casamento e família são assim. É uma

união espiritual, sagrada entre indivíduos que os amarra como

um em uma dimensão além de palavras.

Deus iniciou este mistério quando Ele fez o homem como

macho e fêmea na Sua própria imagem e semelhança. Ele olhou

para o homem e a mulher e tudo quanto Ele tinha feito, “e eis

que era muito bom” (Gn. 1:26-31).

O autor de Provérbios, aterrado por este mistério, consi-

derava “o caminho do homem com uma virgem” maravilhoso

demais para compreender (Pr. 30:18-19).

O apóstolo Paulo escreveu de como o relacionamento

entre o marido e a esposa é como aquele entre Jesus e a Sua
1 John Steinbeck, Vinhas da Ira (Toronto: Bantam Book, publicado por acordo com The

Viking Press, 1972). Tradução de Virgínia Motta. Lisboa: Livros do Brasil, p. 412.
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noiva, a assembléia dos chamados para fora. Logo, como se ele

mesmo fora movido pela natureza imponente deste relaciona-

mento e a impossibilidade de achar palavras para descrevê-lo,

ele concluiu que “grande é este mistério” (Ef. 5:22-32).

O poder de família

A família é um poder quando está intacta como Deus pre-

tendeu. É uma energia que procede de quem Deus é para fazer

algo funcionar entre nós para o bem. Quando seguimos o pa-

drão família conforme Deus pretende, nos tornamos os recipi-

entes daquela força que a faz acontecer.  Nós seguimos o padrão;

Deus dá o poder.

“Joãozinho está fora de controle,” disse a professora exas-

perada. “As outras crianças dizem que ele bate na sua irmã e que

sua mãe nunca está em casa a noite. Ele não tem limites, nenhu-

ma restrição, e ele empurra todo mundo até seus limites. Sua

mãe solteira se recusa a discipliná-lo em casa ou apoiar seus pro-

fessores na escola. Ao contrário, ela processou um professor sob

acusação de abuso de criança. O juiz não demorou para tomar

a sua decisão. ‘Entendo que diferentes professores deram pal-

madas neste jovem mais de trinta vezes este ano,’ disse o juiz.

‘Eu só precisei levar palmadas uma vez do professor para enten-

der a mensagem. Não acredito que o problema aqui seja do sis-

tema escolar. Acredito que precisamos de maior cooperação com

os professores da parte dos pais. Caso encerrado.’”

Onde estava o pai de Joãozinho? Não sei. Sem o pai de

Joãozinho no lar agindo responsavelmente como um pai guia-

do por Deus e, além disso, sem Deus no lar, o poder da família de

educar, disciplinar, validar, e prover uma identidade estavam

ausentes. Joãozinho, conseqüentemente, foi vítima de abuso – o

abuso do abandono. Ele caía pelas frestas.

O professor frustrado filosofava, “O pai é o principal que

ensina limites no lar. Crianças que são geralmente os melhores

jogadores de bola têm pais em casa para discipliná-los. Nem to-

das, mas muitas das crianças sem um pai têm uma atitude ruim,

faltam com respeito, e empurram os limites até o extremo. Limi-

tes são mais difíceis de ensinar sem o fator restritivo do macho.”

Vida familiar saudável e educadora constrói caráter em

indivíduos, e indivíduos constróem sociedades.

A família, como um poder, é maior que a soma de seus

membros individuais. Quando Deus Se involve, “um só pode

perseguir mil, e dois fazerem fugir dez mil” (Dt. 32:30). “E o cor-

dão de três dobras não se quebra tão depressa” (Ec. 4:12).

Quando vivermos de acordo com o plano e o propósito

de Deus, teremos o poder de Deus à nossa disposição para obrar

o plano, porque Ele unge aquilo que Ele designa e empossa aquilo

que Ele inspira. Se tentamos redefinir a família de acordo com

padrões do mundo, teremos que operar na nossa própria força

para tentar fazer aquela suposta família funcionar. Quando o

poder de Deus não está operando, temos que depender de ma-

nipular e controlar outros.

Quando seguimos o padrão do plano de Deus, temos a

família da forma que Deus quer que seja, e temos Deus em nos-

sas vidas da forma que Ele quer estar. Deus faz a diferença por-

que Ele é a imagem, a presença, e o poder da família.

Termos e condições da família

Deus determinou os termos e as condições do matrimô-

nio e da família. Ele determinou que um macho e uma fêmea

seriam unidos em matrimônio. “Portanto, deixará o varão o seu

pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher; e serão ambos uma

carne” (Gn. 2:24).

Deus determinou monogamia em matrimônios. No prin-

cípio, Ele deu uma mulher, Eva, a um homem, Adão. Mesmo

que a poligamia era praticada entre alguns dos patriarcas de Is-

rael, a monogamia tinha se tornado a regra quando chegou a

época de Jesus. O Harper’s Bible Dictionary declara: “Oséias pre-

gou a monogamia como símbolo das uniões fiéis entre Deus e
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Seu povo. Malaquias (2:14) considera a monogamia como coisa

corriqueira... A mulher ideal de Provérbios 31 andava em uma

sociedade monógama. Ao chegar os tempos do Novo Testamen-

to maridos judeus geralmente tinham uma mulher.”2 Provérbios

5:18-19 nos exorta a alegrar-nos com a mulher da nossa mocida-

de. “Como cerva amorosa e gazela graciosa; saciem-te os seus

seios em todo o tempo; e pelo seu amor sê atraído perpetua-

mente.” As cartas do Novo Testamento claramente advogam a

monogamia e revelam que tais coisas como adultério, divórcio,

e fornicação são os inimigos de Deus, da vida cristã, e da família.

(Ver Rm. 7:2-3; 1 Co. 7:2,11; 1 Tm. 3:2; Tt. 1:6.)

Deus determinou que casais deveriam permanecer casados

a vida toda.Os fariseus, buscando enganar Jesus, O questionaram

sobre o divórcio. Ele respondeu, “Portanto, o que Deus ajuntou

não separe o homem.” O perguntaram por que Moisés dava car-

tas de divórcio. Jesus respondeu, “Por causa da dureza do vosso

coração...mas, ao princípio, não foi assim” (Mt. 19:3-8).

Deus determinou que crianças devem nascer de um marido

e sua mulher em matrimônio monógamo e que as crianças devem

ser vistas como uma bênção do Senhor. “Coroa dos velhos são os

filhos dos filhos; e a glória dos filhos são seus pais” (Pr. 17:6).

O contexto de família

A família é o contexto apropriado para prover seus membros

individuais com educação espiritual, física, social, emocional, e se-

xual. Deus instituiu a família para prover esta educação. Ele nunca

pretendeu que o estado fosse criar nossos filhos. Requer seres hu-

manos morando juntos como família para encher os cofres de cri-

anças com validação e identificação. Instituições que falham em

providenciar grupos de família não podem fazer isso.

A família é o contexto apropriado para disciplina da cri-

ança como mostram as escrituras. Deus é o modelo perfeito para

pais que disciplinam seus filhos, e os pais são um exemplo de

como Deus nos disciplina como filhos. Deuteronômio 8:5 diz,

“Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga a

seu filho, assim te castiga o SENHOR, teu Deus.” Hebreus 12:5-7

exorta, “E já vos esquecestes da exortação que argumenta

convosco como filhos: Filho meu, não desprezes a correção do

Senhor e não desmaies quando, por Ele, fores repreendido; por-

que o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe

por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos;

porque que filho há a quem o pai não corrija?”

Eu já ouvi pais dizerem, “Não posso dar palmadas no meu

menininho. Eu o amo demais.” Pelo contrário, disciplina corre-

ta é um ato de amor. O professor frustrado que temia pelo futuro

de Joãozinho disse, “A mãe de Joãozinho, achando que o defen-

dia quando deveria apoiar as autoridades na vida dele, prova-

velmente o consignou a uma vida de crime e prisão.”

Provérbios 13:24 admoesta, “O que retém a sua vara aborre-

ce a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo, o castiga.” “A seu

tempo” pode também ser traduzido “cedo.” Provérbios 19:18 exor-

ta, “Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não

alçarás a tua alma.” A disciplina de Deus não pode ser adiada.

A família é o contexto apropriado para prover instrução e

entendimento. Provérbios 4:1-4 também admoesta, “Ouvi, filhos,

a correção do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência.

Pois dou-vos boa doutrina; não deixeis a minha lei. Porque eu

era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha

mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: ‘Retenha as minhas palavras

o teu coração; guarda os meus mandamentos e vive.’”

A família é o contexto apropriado para as crianças apren-

derem sobre honra, confiança, veracidade, e obediência – incu-

tindo nelas sabedoria e valores. Provérbios 8:32-33 diz, “Agora, pois,

filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem

os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis e sede sábios.”

A família é o contexto apropriado para as crianças apren-

derem sobre Deus e o temor do Senhor. É um esconderijo para

segurança espiritual. Provérbios 14:26 afirma, “ No temor do

2 Madeleine S. Miller e J. Lane Miller, Harper’s Bible Dictionary (New York: Harper and

Brothers Publishers, 1956), 110.



36 37Em busca do papai Uma família para o homem

SENHOR, há firme confiança, e Ele será um refúgio para Seus

filhos.” E o versículo tão citado de Provérbios 22:6 diz: “Instrui o

menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhe-

cer, não se desviará dele.”

A família é o contexto apropriado no qual os membros

assumem reponsabilidade um pelo outro. Jesus cumpriu certas

obrigações com Sua família natural mesmo sofrendo a agonia

da cruz. Ele disse a Seu amado discípulo, João, a respeito da Sua

mãe, Maria, “Eis aí tua mãe!” E desde aquela hora João assumiu

a responsabilidade por Maria na casa dele mesmo (João 19:27).

Jesus deve ter sido responsável por Sua mãe como primogênito,

de outro modo não teria autoridade para designar a responsabi-

lidade a outro.

A família é o contexto apropriado para passar legados. As

tradições, a cultura, a herança, e o patrimônio de uma criança

procedem da família. “O homem de bem deixa uma herança

aos filhos de seus filhos” (Pr. 13:22). “O justo anda na sua sinceri-

dade; bem-aventurados serão os seus filhos depois dele” (Pr. 20:7).

Cada geração deveria poder construir no legado deixado pelos

anteriores. Enquanto a maioria das crianças quer que seus pais

sejam maiores que a vida, a maioria dos pais quer que seus filhos

os excedam.

Instituída no sacrifício

A família é um poder de Deus. A primeira família do ho-

mem foi instituída no sacrifício. Deus pessoalmente realizou a

cerimônia cirúrgica que a fez existir. Adão teve que entregar algo

de si para poder ter uma noiva para si.

A promessa de Deus de um filho para Abraão foi confirma-

da no sacrifício. Isaac foi o filho por quem Deus pretendia cum-

prir Sua aliança com Abraão de que ele seria o pai de muitas na-

ções. No entanto, Deus requeria que Abraão o oferecesse como

um sacrifício e Abraão teve que estar disposto a fazê-lo. No último

instante, Deus forneceu o carneiro sacrificial. (Ver Gn. 22:1-19).

Este carneiro representa Cristo, o Cordeiro de Deus sem

mácula nem ruga de quem é dada toda a família de Deus. “Assim

que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos

dos Santos e da família de Deus” (Ef. 2:19).

Assim como Jesus morreu para que pudéssemos ter Sua

vida e tornar-nos Sua noiva, nós, também, somos chamados para

fazermos sacrifícios do si para a família funcionar. “Vós, mari-

dos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a

Si mesmo Se entregou por ela” (Ef. 5:25).

A aliança de família

A família é um poder de Deus porque é baseada em ali-

ança. Deus entrou em aliança com Abraão dizendo, “Eu...te mul-

tiplicarei grandissimamente...e serás o pai de uma multidão de

nações.” Deus mudou o nome de Abrão para Abraão que signi-

fica “pai de uma multidão.” Esta aliança tinha a ver com famí-

lia. Esta aliança não foi somente estabelecida entre Deus e

Abraão, mas entre Deus e todos os descendentes de Abraão. “E

estabelecerei o Meu concerto entre Mim e ti e a tua semente

depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te

ser a ti por Deus e à tua semente depois de ti” (Gn. 17:2-7).

A promessa de bênção

As bênçãos de Abraão foram associadas com a aliança de

família. Deus abençoou Abraão dando uma terra a seus descen-

dentes – Canaã – como uma aliança perpétua (Gn. 17:8). Canaã

foi a terra prometida de Deus. Era uma terra que manava leite e

mel (Lv. 20:24). Leite e mel são termos que representam a bên-

ção de Deus que acompanhava a aliança de Deus. As bênçãos de

Deus são associadas à aliança de Deus para a família.

Abraão conferiu a bênção a seu filho Isaac que a conferiu

a seu filho Jacó (que também se chamava Israel) que a conferiu

a seus filhos.
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Nós que cremos em Deus por Cristo somos os verdadeiros

herdeiros de Abraão de acordo com Gálatas 3:29: “E, se sois de

Cristo, então, sois descendência de Abraão e herdeiros confor-

me a promessa.”

As bênçãos de Deus são associadas a família quando so-

mos família como Deus pretendia. Deus outorga Sua bênção

sobre aquilo que Ele nomeia. Ele nomeou, empossou, e outor-

gou Sua bênção sobre família.

As bênçãos de família podem produzir riqueza, mas têm

a ver com bem mais do que ganhar dinheiro. Uma família pode

ser relativamente pobre e ainda ser abençoada de Deus. So-

mos abençoados quando temos boa saúde, mente sã, comida,

abrigo, roupa, paz, alegria, e relacionamentos. Sinto-me aben-

çoado quando entro em uma ducha quente para tomar banho

ou recebo uma carta de um amigo especial. Ter família e fazer

parte de uma família é uma bênção em si.

Bênçãos podem vir em doses muito grandes ou pequenas.

Podem ser qualquer coisa boa que vem para qualquer um em

algum tempo dado, família ou não. O homem sem teto pode con-

tar uma refeição quente no abrigo como uma bênção, mas ele

mesmo não está necessariamente debaixo da bênção. A pessoa

com grande dor pode contar como uma bênção encontrar alívio

em um comprimido, mas não significa que ele ou ela esteja ne-

cessariamente debaixo da bênção.

A presença de Deus na família empossa a família. A ausên-

cia de Deus deixa a família sem poder. A família empossada está

debaixo da bênção enquanto a família sem poder se debate de-

baixo da maldição.

Famílias que permanecem unidas no nome de Jesus terão

outorgado bênçãos mais abundantes sobre elas.

Aliança rompida

O rompimento da vida em família abre uma brecha na

aliança de Deus com o homem. O segundo capítulo de Malaquias

levanta estas questões: “Não temos nós todos um mesmo Pai?

Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns

para com os outros...?”

Como foram desleais uns para com os outros? De duas

formas: Primeiro, por profanar a aliança de seus pais (Ml. 2:10).

Como nação, Judá rompeu a aliança com Deus casando-se com

os ímpios da terra e curvando-se a seus deuses estranhos (v.11).

Segundo, sendo desleais para com as mulheres da sua

mocidade – suas companheiras e mulheres por aliança. “Por-

tanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para

com a mulher da sua mocidade. Porque o SENHOR, Deus de

Israel, diz que aborrece o repúdio [divórcio]...” (Ml. 2:15-16). Deus

espera que o pai seja fiel na sua aliança com Deus sendo fiel na

sua aliança com sua mulher.

Rompemos aliança com Deus quando falhamos em viver

responsavelmente como maridos e pais. Romper aliança com

Deus é abandono. Abandonamos a Sua vontade em nossas vidas

e tiramos a cobertura espiritual da nossa família. Além disso, nos

abandonamos a nós mesmos porque nos afastamos da bênção

que acompanha a aliança. É o pai, não a mãe, mesmo elas sen-

do tão preciosas, que passa adiante a plenitude da bênção de

uma geração para outra. O pai nunca encontrará satisfação com-

pleta até aquela aliança ser restaurada a ele ou ele ter procura-

do e encontrado perdão de Deus.

Isso pode ser um desencorajamento para pais que já se

encontram separados dos seus filhos. Mas anime-se! “Se confes-

sarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os

pecados e nos purificar de toda injustiça” (1 João 1:9). Outras

passagens de Malaquias dizem,” ‘Tornai vós para Mim, e Eu tor-

narei para vós,’ diz o SENHOR dos exércitos...’E poupá-los-ei,

como um homem poupa a seu filho que o serve... Mas para vós

que temeis o Meu nome nascerá o Sol da justiça e salvação trará

debaixo das Suas asas; e saireis e crescereis como os bezerros do

cevadouro’” (Ml. 3:7, 17; 4:2).
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A prioridade de família

Família, como Deus quis família, tem prioridade. Damos

prioridade a família dando prioridade a satisfação das necessi-

dades dos membros individuais da família.

As necessidades de cada membro da família são únicas. Na

situação educacional da família, todos os membros se sentirão

especiais e como se estivessem tendo prioridade. Estaremos fa-

zendo aquilo que serve aos melhores interesses de todos quando

servimos ao melhor interesse de cada um.

O principal trabalho do pai é preservar a família, preser-

var a idéia de família, e preservar o poder e a benção de família.

O trabalho da mãe é ajudá-lo a fazer aquilo. O marido e a mu-

lher que assim vivem suas vidas estão em concerto com Deus.

Guia de processamento

Como a ausência ou presença de Deus na sua família de

origem fez uma diferença?

Como as coisas poderiam ter sido diferentes?

Como a ausência ou presença de Deus na sua família atual

faz uma diferença?

Como as coisas poderiam ser diferentes?

O que impede aquelas coisas de serem diferentes?

Quais os novos compromissos que estão surgindo em

você?

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.

Capítulo 4

O poder pai

Deus colocou o homem como cabeça da sua família. Paulo

escreve, “Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de

todo varão; e o varão, o cabeça da mulher; e Deus o cabeça de

Cristo” (1 Co. 11:3).

Como cabeças de nossas famílias, a nós homens foi dado

um poder especial de Deus para fazer o nosso trabalho como

pais. Mães não têm este poder de pai e não poderão tê-lo, ir-

mãos e irmãs não o tem e não conseguirão. Padrastos, tios, tias,

e avós não o têm e não o podem ter. Cada um daqueles têm seu

próprio poder que corresponde com sua função, mas não é o

poder pai.

O pai é um poder sobrenatural, transcendente que flui do

Pai-Deus, capacitando-nos, como homens, a sermos pais piedo-

sos para nossas famílias. É um depósito de vida de Deus dentro

de nós. Uma vez que nos foi dado este poder de cima, podemos

ser aquilo que devemos ser em relacionamento a nossas famíli-

as. Quando o pai opera, o poder pai está automaticamente pre-

sente.
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O poder de Deus

Este poder é de Deus, portanto nos transcende. É um po-

der sobrenatural dado por Deus que vem sobre nós pais que nos

capacita a ser mais e fazer mais do que jamais podíamos como

meros homens – é isto que estou chamando de poder pai.

Poder, como o utilizo aqui, tem a ver com uma energia ou

força invisível que faz algo funcionar. No nosso caso como ho-

mens, é aquela força com a qual Deus nos dotou que nos capaci-

ta a sermos aquilo que Ele quer que sejamos para nossas famíli-

as. Sem o poder pai em operação, nós homens não podemos ser

pais como Deus pretendeu.

Foi-nos dado um poder em particular que nos capacita a

sermos mais que touros que reproduzem prole. Temos um po-

der que vem de Deus para operarmos de acordo com o plano e

o propósito de Deus. Ele designou, ungiu, inspirou, e empossou-

nos a fazer o pai.

Quando o pai está presente em poder, parecemos maio-

res do que o normal a nossas famílias. Nossas mulheres se sen-

tem mais salvas e seguras em nossa presença, e nossos filhos se

gabam para as outras crianças do bairro, “Meu pai pode dar uma

surra no seu pai.”

Sabendo que este empossamento vem somente de Deus

nos deixa fracos e vulneráveis perante Deus.

Autoridade de Deus

O poder pai leva consigo uma autoridade que vem de

Deus. Deus é a autoridade mais alta no universo. No final, so-

mente Ele dá poder a pessoas e anjos. Quando buscamos a dire-

ção de Deus e agimos de acordo, agiremos debaixo do poder da

Sua autoridade. Coisas são realizadas.

Meus três netos estavam brincando em um quarto quando

a briga começou. Meu filho olhou para mim e disse com confi-

ança, “Eu cuido disso.”

Ele se sobressaia em relação as pequenas crianças ao

posicionar-se na porta do quarto onde brincavam. “Luke,” per-

guntou em voz calma porém com autoridade, “O que aconte-

ceu aqui? Porque o Zachary está chorando?”

Luke fez a sua ‘não-foi-culpa-minha’ defesa.

Buscando confirmação, meu filho virou para sua filha

Cody, e perguntou, “O que aconteceu?”

Ela deu a sua versão.

Um silêncio total caiu sobre as crianças enquanto espera-

vam o veredito do pai. Eu esperei, também, prevendo alguma

ação punitiva. Mas sem uma palavra, o pai virou-se e saiu cami-

nhando.

“O que aconteceu?” Perguntei.

Ele explicou, “Eu dei uma pausa e perguntei, ‘Pai, que devo

fazer com isto?’ As palavras me vieram, ‘Saia caminhando.’ En-

tão saí caminhando.”

O assunto estava resolvido. O pai tinha buscado a sabedo-

ria de Deus, acreditou que a tinha recebido, e agiu de acordo. As

crianças brincaram alegremente o resto da tarde.

“Você pode imaginar,” eu disse a meu filho, “em que po-

der caminharíamos se consultássemos Deus assim toda hora?”

O modelo de Deus

Esta autoridade dada por Deus quer dizer que seremos um

modelo de Deus quer queiramos ou não. Aquilo que somos, bons

ou maus, é aquilo que nossos filhos provavelmente crescerão

pensando ser o aspecto de Deus.

Pat Springle escreveu, “nossas idéias de Deus, nossos con-

ceitos e nossas habilidades de relacionarmos com outros são

principalmente moldados pelos nossos relacionamentos pater-

nais. Se nossos pais foram amorosos e apoiadores, provavelmente

acreditaremos que Deus é amoroso e forte. Se, porém, nossos
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pais foram duros e exigentes, provavelmente acreditaremos que

Deus é impossível de agradar.”3

Springle usa quadros para ajudar o leitor a entender como

a relação com o pai e a mãe pode ter moldado o relacionamento

com Deus. Eu preenchi os quadros marcando os quadrados que

melhor descreviam meu relacionamento com meu pai, minha

mãe, e depois Deus. As escolhas foram “sempre,” “muitas vezes,”

“às vezes,” “quase nunca,” “nunca,” ou “não sei.” Estas escolhas

diziam respeito a uma coluna de características tais como amá-

vel, severo, amoroso, distante, crítico, próximo e íntimo.

Assinalei o quadrado “quase nunca” para a maioria das

características na página do meu pai. Ele não era nem amável

nem severo, nem bondoso nem irado, nem exigente nem

apoiador. Ele não estava presente para ser algum destes.

As assinaladas, no entanto, foram espalhadas na página

da mãe. Ela foi graciosa, nunca áspera; compassiva, nunca im-

paciente; sempre justa, quase nunca imprevisível. Ela estava pre-

sente na maioria das maneiras que contavam.

Minha página Deus parecia a página da mãe duplicada. Ela,

no final, moldou minha visão de Deus mais do que meu pai. Não

obstante, eu não conhecia as características do pai como agora.

Se estamos operando sob o poder pai, é mais provável que

representaremos Deus para nossos filhos como Ele realmente é.

Representante de Deus

Não somos somente os pais de nossas famílias, somos os

pais de nossas famílias para Deus. Deus não só nos empossa para

sermos Seus representantes a nossas famílias, Ele nos empossa

para agirmos para Ele em nome de nossas famílias.

Eu estava em oração uma manhã e me vi com os braços

estendidos, as palmas das mãos para baixo, pronunciando uma

bênção sobre nossos filhos e suas famílias. Enquanto fazia isto, eu

imaginava Jesus suspenso no ar, vestido de branco, com seus bra-

ços estendidos como os meus. Eu vi um homem em pé diante Dele,

sobreposto como uma dupla exposição, e ele tinha seus braços es-

tendidos também. Ele fazia aquilo que o Senhor fazia. Ele abençoa-

va sua família. No entanto, ele não abençoava sua família em, e de,

si mesmo; Jesus abençoava sua família através dele.

Mais tarde, senti confiante de que Deus me usava para aben-

çoar minha família com Sua autoridade e poder para prover uma

cobertura protetora sobre ela. Senti também que Deus me revelava

a aparência do pai em operação – Ele operando através de nós.

A paternidade de Deus

Não precisamos importar-nos com nossa habilidade de ser

o pai. Não podemos. Não é a respeito do que podemos fazer. É a

respeito de permitir Deus como Pai de assim invadir nossas vi-

das que é Pai-Deus fazendo o negócio de paternidade através de

nós. Eu chamo isso de paternidade permutada – tomei empres-

tado da idéia da vida permutada descrita pelo apóstolo Paulo

em Gálatas 2:20 que diz, “Já estou crucificado com Cristo; e vivo,

não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na

carne vivo-a na fé do Filho de Deus, O qual me amou e se entre-

gou a Si mesmo por mim.”

Precisamos o pai de Pai-Deus implantado dentro do nosso

ser. Precisamos mais do que fazer como Ele. Precisamos do Seu

poder para ser como Ele.

Nosso amor por nossa família é Deus amando nossa famí-

lia através de nós. Nosso serviço a nossa família é Deus servindo

nossa família através de nós. Nosso sustento da nossa família é

Deus sustentando nossa família por nós. Nossa disciplina dos

nossos filhos é Deus disciplinando (discipulando) nossos filhos

através de nós. Não estamos pedindo a Deus que abençoe  as

nossas obras. Estamos pedindo que Deus seja as nossas obras.

Estamos pedindo que Ele invada nossas vidas tão inteiramente

que seremos a presença e o poder de Deus para nossa família.3 Pat Springle, Programa de 12 passos do Rapha para Superar a Co-dependência (Houston

and Dallas: Rapha Publishing/Word 1991), 15.
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O pai é um homem de Deus dedicado, totalmente entre-

gue, cheio do Espírito, sensível ao Espírito, guiado pelo Espírito.

Ele tem o amor de Deus, alegria, paz, paciência, gentileza, bon-

dade, mansidão, misericórdia, graça, vida, e poder para derra-

mar sobre sua família.

Quando meu filho consultou o Espírito Santo antes de agir

com castigo com seus filhos, ele esperou a resposta de Deus. A

resposta de Deus não só resolveu o problema, como tornou a

vida mais fácil para todos os envolvidos. Enquanto ouvia o Espí-

rito Santo naquele momento, meu filho trocou sua vida pela vida

de Deus, sua vontade pela vontade de Deus, sua reação potenci-

al pela ação de Deus. Foi uma pequena, porém impressionante

demonstração do poder pai em operação.

Ao viver assim as nossas vidas, traremos honra, louvor, e

glória a Seu nome. Devemos viver tão entregues a senhoria de

Jesus Cristo que, quando os membros de nossa família olharem

para nós, eles não nos verão, mas verão Deus em nós.

Não é fácil caminhar neste tipo de entrega a vida do Pai

em nós. Requer prática. Requer que mostremos tanta misericór-

dia a nós mesmos quanto Deus quer que mostremos a outros.

A vida permutada é uma vida mudada. Somos mudados

por Deus que está obrando em nós de dentro para fora. Não

podemos fazer esta mudança acontecer sozinhos. Pai-Deus tem

que vivificar a semente pai dentro de cada homem de fé e fa-

zer esta semente amadurecer, assim como é no corpo de Cris-

to, “a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo”

(Ef. 4:13b).

Deus em Cristo é o “Pai eterno” de nós todos (Is. 9:6). Ele é

o pai por natureza e gera todos nós diretamente. Não obstante,

Ele escolheu o pai dentro do homem para viver Sua Paternida-

de nas famílias dos homens até onde for possível e disponível.

Pai-Deus é O PAI do pai dentro do homem.

Guia de processamento

Como sua percepção de Deus tem sido emoldurada pela

autoridade de seus pais, especialmente seu pai?

Como você como pai está emoldurando a percepção de

Deus dos seus filhos?

Como você pode mudar para melhor representar Deus?

Peça a Deus que comece a mostrar-lhe quem Ele realmen-

te é como Pai e lhe confira o poder pai.

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.
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Capítulo 5

A guerra contra a família

Margie levantou-se para testificar: “No dia 25 de setem-

bro, 1980, meu marido abandonou a nossa família de qua-

tro filhos.” Nos perguntamos: Pai, onde você foi? Porque você

foi? Você ficou emaranhado na teia do pecado sexual? Você se

afogou em uma garrafa de cachaça? Você cedeu debaixo do peso

da responsabilidade financeira? Ou a grama simplesmente pa-

recia mais verde do outro lado? O pai, provavelmente, nem ele

mesmo sabe por certo. Ele e sua família são baixas de uma guer-

ra suja que está sendo travada no mundo do espírito contra a

família.

A família é a vontade eterna de Deus. Todas as obras de Deus,

especialmente a obra redentora de Cristo na cruz, são aspectos

do plano de Deus de comprar uma família para Si. Cada palavra

que Ele envia, cada sinal e maravilha que Ele realiza, cada feito

que Ele cumpre são passinhos para atingir Sua meta eterna. Nada

impedirá Deus de ter aquilo pelo qual Ele já pagou.

Satanás tentará de qualquer forma. Sua principal intenção

em toda a eternidade é frustrar a vontade de Deus destruindo a

família. Com certeza ele sabe que a família é o plano e o propósito

eterno de Deus. Ele sabe que o poder e a bênção de Deus estão

sobre a família. Se ele puder destruir a família, ele poderá romper

a aliança, cortar o poder, e nos roubar a bênção.

Ele tem como meta destruir a família de qualquer manei-

ra que puder: pela guerra, fome, pobreza, crime, divórcio, femi-

nismo, vícios, e especialmente luxúria e pecados sexuais

(fornicação, adultério, homosexualismo, pornografia, pedofilia,

bestialidade, etc.).

Embora pecado seja pecado, pecados sexuais podem ser

mais devastadores para a família do que qualquer outro. A famí-

lia é baseada no relacionamento sexual de um homem e uma

mulher que se tornaram uma carne. Se Satanás puder destruir

aquilo, ele destruirá a integridade do casamento e violará a san-

tidade de família. Ele cortará o poder de família.

A família tem sofrido uma grande perda como resultado

da revolução sexual dos anos sessenta. “Sexo livre” tem sido bem

custoso com a grande ascensão da ilegitimidade, vícios sexuais,

abusos sexuais, e AIDS. Geramos uma sociedade amoral. Pesso-

as estão ostentando suas preferências sexuais em público e zom-

bando de Deus. Sua falta de arrependimento é bem parecida

com a descrição do apóstolo Paulo em Romanos 1:24-28: “Pelo

que também Deus os entregou às concupiscências do seu cora-

ção, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si; pois

mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e servi-

ram mais a criatura do que o Criador... Pelo que Deus os aban-

donou às paixões infames. Porque até as suas mulheres muda-

ram o uso natural, no contrário à natureza: E, semelhantemente,

também os varões, deixando o uso natural da mulher, se infla-

maram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com

varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recom-

pensa [penalidade] que convinha ao seu erro... Deus os entre-

gou a um sentimento perverso...”

Para promover seu programa anti-família, Satanás tem se

engajado na política, ciência, educação, mídia, música, entrete-

nimento, religião, e todos os outros aspectos da sociedade.
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O programa anti-família está de acordo com o espírito do

anticristo que está solto no mundo hoje.

Ao empreender guerra contra as almas dos homens, Sata-

nás pode acabar com a família – desse modo destruindo a

primogenitura com a bênção. A primogenitura e a bênção po-

dem ser perdidas em uma geração. É como passar um bastão

em uma corrida de revezamento de um corredor para outro. Se

aquele bastão é largado, a corrida é perdida. Uma geração de

pais ausentes resultou em uma geração perdida de crianças. Fa-

lhar em passar adiante a primogenitura e a bênção deixa a famí-

lia vulnerável a maldição. Esta maldição é logo passada de gera-

ção em geração a não ser que Deus mostre misericórdia e

reestabeleça a autoridade do pai em nossos lares.

Precisamos entender claramente quem é o inimigo, quais

são as suas táticas, e porque ele está determinado a destruir a

família pela decapitação espiritual. Satanás tem tido sucesso

demais em arruinar a vida familiar durante as últimas décadas.

Abandono

Uma família sem pai é uma família decapitada. Por famí-

lia decapitada, refiro-me a uma família de quem a cabeça espiri-

tual, o marido e pai, foi removida. É uma família decepada,

danificada, e potencialmente amaldiçoada. Crianças que cres-

cem em uma família decepada são vítimas de abandono, e aban-

dono é abuso. Esse tipo de abandono alcançou proporções epi-

dêmicas na nossa sociedade ocidental hoje, especialmente nos

Estados Unidos.

Nós pais somos mais rápidos em abandonar a família do

que as mães. Ou partimos, ou estamos lá em corpo somente. Aban-

donamos nossas responsabilidades morais, sociais, espirituais, fí-

sicas, econômicas, e nos relacionamentos. Visto que estas são as

nossas responsabilidades, elas permanecem não cumpridas. Mui-

tas mães têm sido deixadas para trás para fazer o melhor que elas

podem, mas não é a sua função ser aquilo que somente o pai é

dado para ser e fazer.

Mães podem infundir valores morais e espirituais nos seus

filhos até um certo ponto, mas normalmente terá um peso mai-

or vindo do pai. A influência da mãe é diferente da influência do

pai. Mães não têm o mesmo poder. Filhos precisam daquilo que

ambos pais são empossados a dar.

A ausência do pai, portanto, tem resultado em decadên-

cia moral, social, espiritual, e econômica em nossa sociedade

hoje. Família é a costura que ata o tecido da sociedade. É o po-

der de uma sociedade forte e próspera. Quando a família des-

morona, a sociedade segue. Decadência da sociedade está acon-

tecendo na América de hoje.

Nossas crianças estão dando à luz crianças. Crianças estão

matando outras crianças. Crianças estão em rebelião com seus

pais. Crianças estão usando drogas, álcool, e fazendo sexo com

idade cada vez mais jovem.

Gangues são muitas vezes formadas para prover seguran-

ça social e estrutura que de outra maneira está faltando em suas

vidas. Pais estão vendendo seus bebês por bebida e drogas. Assis-

tência social se tornou uma rua sem saída para inúmeras pesso-

as. Perda de renda e desabrigados estão na ascendência.

Crianças do abandono sofrem uma perda que não podem

entender. A perda que é sofrida por causa do pai que se acidenta,

sofre de doença fatal, é baixa de guerra, ou alguma outra catás-

trofe é diferente da perda sentida quando o pai é levado pelo

egoísmo, alcoolismo, vício com drogas, crime, vício com traba-

lho, violência doméstica, divórcio, e adultério. Pais que se vão

sem avisar ou sem preparar seus filhos deixam-lhes desolados.

No entanto, não pode nunca haver preparo suficiente para este

déficit de pai na família.

A perda que é sentida dentro do indivíduo abandonado

muitas vezes se transforma em ira e raiva que é expressa ou su-

primida em muitos disfarces diferentes. A criança é cria-

da em um sistema familiar disfuncional, sofrendo dor que é

freqüentemente medicado com álcool, drogas, sexo, ou outros

comportamentos destrutivos, obsessivos-compulsivos.
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Uma geração perdida

Estamos vivendo em uma geração perdida. Nossos filhos

hoje são conhecidos como Geração X. Alguns dizem que a Amé-

rica está agora vivendo a era pós-cristã. O que aconteceu

conosco? ...O pai foi embora.

O departamento de censo de 1994 divulgou informação

em 1996 declarando que mais de 27 milhões de crianças (38%)

com menos de 18 anos nos Estados Unidos vivem separados dos

seus pais biológicos. A maioria dos homens nas prisões hoje cres-

ceram sem pais em suas vidas. Não somente há crescentes nú-

meros de crianças vivendo sem seus pais no lar, mas muitas des-

tas crianças não vêem seus pais em um ano normal.

Myron Magnet retratou o quadro estatístico sinistro para nós

em um artigo para a revista Fortune em 1992. “Mais da metade de

todos os primeiros casamentos agora acabam em divórcio,” escre-

veu Magnet. Destes, 57% tinham filhos menores de 18 anos de ida-

de. “Mais de um milhão de crianças por ano têm que resistir a disso-

lução do casamento de seus pais. Um crescimento epidêmico de

partos fora do casamento – de menos de 4% de crianças nascidas

em 1950 a surpreendentes 27% em 1989 – têm inchado ainda mais

o número de crianças em famílias de somente um pai. Dois em

cada três crianças negras nascem fora do casamento hoje, e uma

em cada cinco crianças brancas...Um quarto de crianças america-

nas vive em família de só um dos pais, normalmente a fêmea.”4

Muitos peritos acreditam que o grande governo, a socie-

dade, e os programas de assistência social provêem incentivos

para ter filhos fora do casamento. A mídia liberal tem ridiculari-

zado e desprezado aqueles que têm falado em favor dos valores

familiares. O programa de direitos gay enfatiza a preeminência

do indivíduo sobre a família.

Divórcio e ilegitimidade ensinam à próxima geração qual

é o plano de família. Alguns jovens não conseguem se ver com

um parceiro vitalício.

David Blankenhorn, fundador e presidente do Instituto

para Valores Americanos, adverte que “ser órfão de pai é a ten-

dência demográfica mais prejudicial desta geração. É a princi-

pal causa do declínio do bem-estar da criança em nossa socie-

dade. É também o motor conduzindo nossos problemas sociais

mais urgentes, desde crime à gravidez adolescente, à abuso se-

xual infantil, à violência doméstica contra mulheres.”5

Ken Canfield do Centro Nacional para Pais colheu infor-

mação anunciando que crianças que crescem em lares órfãos

de pai são os que mais provavelmente “estarão ausentes da es-

cola, atuarão mais fracamente em provas padronizadas e tarefas

escolares, abandonarão o ensino médio, serão sexualmente ati-

vos, serão suscetíveis a pressão dos seus iguais, sofrerão depres-

são e/ou mostrarão comportamento agressivo (especialmente

meninas), [e] serão suscetíveis a doença. Como adultos, as

chances são maiores de que aqueles criados sem um pai: sofre-

rão pobreza, receberão assistência social, casarão mais cedo,

terão filhos fora do casamento, divorciarão, cometerão atos de-

linqüentes, [e] consumirão drogas ou álcool.”6 Também sugeri-

ria que é mais provável que busquem práticas ocultas e cultos

religiosos em busca de sentido, identidade, e poder.

Canfield cita outro relatório de 1990 mostrando que crian-

ças com pais altamente envolvidos são “mais confiantes e menos

ansiosas quando colocadas em cenários desconhecidos, são mais

capazes de lidarem com frustração, são mais capazes de se adap-

tarem a circunstâncias mutáveis e quebras de sua rotina, [e] são

mais capazes de alcançarem um senso de independência e uma

identidade fora do relacionamento mãe/criança.”7 Ele acrescenta

que “um estudo de 1990 descobriu que o maior prognóstico de

uma criança crescer como adulto que demonstra ‘interesse

4 Myron Magnet, “A Família Americana,” Fortune, 10 agosto 1992, 42-43.

5 David Blankenhorn, América Órfã de Pai (New York: Harper Collins Publishers, Harpers

Perennial, 1995), 1.
6 Canfield, Ken. “A Importância de Pais,” Centro Nacional para Pais, Janeiro 1997, citan-

do Sara McLanahan e K. Booth, “Famílias só de Mães: problemas, perspectivas e políti-

ca,” Jornal de Casamento e Família S1 (1989): 557:580. Para recursos ver:

http:\\www.fathers.com.
7 Ibid., citando Carla Cantor, “O fator pai,” Mãe Trabalhadora, junho 1991, p. 39-43.
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empático’ (amor) com seus 31 anos, era se seu pai estava envolvi-

do em cuidar da criança.”8 Depois, citando um estudo de Harris e

Furstenberg, ele escreve: “Pais que passam tempo com seus filhos

quando adolescentes ‘promovem realização educacional e eco-

nômica,’ e pais que mantêm um elo emocional estreito e estável

com seus adolescentes os protegem de envolvimento em com-

portamento delinqüente”.9

Valores precisam ser ensinados. Nossas crianças vão apren-

der valores, bons ou maus. Elas aprendem principalmente por aquilo

que vêem, ouvem, e experienciam no lar. Se não for ensinado bons

valores nas instituições tradicionais do lar, da igreja, e da escola,

aprenderão outros valores nas ruas de qualquer um que os ensine.

Papel da mídia

Hollywood e a TV liberal podem levar a culpa pela desva-

lorização da família através do uso de violência, linguagem suja,

sexo imoral, o oculto, a demonstração de sentimento anti-cris-

tão na sua programação, e no seu consentimento a estilos de

vida alternativos.

Homens na TV são mais freqüentemente retratados como

grosseiros, insensíveis, machões, vulgares, imorais, infiéis, irrespon-

sáveis, bufões, ou fracotes. Muitos programas e comerciais apelam

ao ego do homem de ter um carro mais rápido, uma mulher mais

sexy, e uma vida desinibida. Existem bem poucos programas que

apresentam uma família nuclear intacta que é também saudável

conforme padrões bíblicos. Nossos modelos sumiram.

A mídia afirma que está somente refletindo o modo como

as coisas são. Muitos de nós, no entanto, afirmamos que a mídia

tem muito a ver com fazer as coisas serem como são. Quando

um quarteirão de cidade de garotada ruim “Hollywood” é retra-

tado como típico de um povoado pequeno, sugere à garotada

em todo lugar que este modo de vida não só é aceitável como

desejável.

Ausência de fortes modelos machos

Até cientistas sociais seculares estão agora admitindo que

muitos dos nossos problemas sociais hoje têm sua origem na

ausência de uma figura forte de pai macho no lar. Quando pais

abandonaram suas responsabilidades como pais, eles impedi-

ram o poder do pai de ser passado para seus filhos. Meninos

crescem sem saber como ser maridos e pais.

Algo da natureza de esposa e mãe está faltando nas fi-

lhas quando um pai forte, amoroso, atencioso, sensível, dedi-

cado, e responsável está ausente do lar. Estas filhas têm me-

nos capacidade de distinguir a diferença que fazem a mãe e o

pai, e assim suas próprias sexualidade se torna nublada.

Crianças crescem nestes lares desunidos, se casam por con-

cupiscência, e têm pouca noção de como parecem o verdadeiro

amor e o matrimônio. Não há sessões de aconselhamento pré-

marital suficientes para colocar no casal aquilo que lhe deveria

ter sido ensinado através de todos os seus anos formativos. Têm

menos possibilidades de saber do que se trata o casamento. Não

estão preparados nem treinados para tal. Conseqüentemente, se

casam por todas as razões erradas. O casamento não funciona, se

divorciam, e os filhos são perdidos ao abandono.

Pessoas abandonadas abandonam pessoas

Paulo, meditando sobre a ausência de amigos próximos

em sua vida, perguntou a sua esposa, Rebecca, “Você acha que

abandonamos pessoas?”

A princípio ela ficou incerta mas lembrou de alguns rela-

cionamentos anteriores, e respondeu, “Não foi nossa intenção,

8 Ibid., citando E. M. Koestner e P. D. Fairweather, “A família de origem de interesse

empático; um estudo longitudinal de 26 anos,” Jornal de Personalidade e Psicologia

Social, 58(4) 1990, p. 709-717.
9 Ibid., citando Kathleen M. Harris, Frank Furstenberg, Jr., e Jeremy Marmer, “Envolvimento

paternal com adolescentes em famílias intactas: a influência do pai no curso da vida”

(estudo apresentado na reunião anual da Associação Sociológica Americana, New York,

N.Y., Agosto 16-20, 1996).
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mas existem algumas pessoas que acredito que se sentiram aban-

donadas por nós.”

“Tenho que admitir,” disse Paulo, que posso ver um padrão

de convidar pessoas para dentro de nossas vidas, envolvendo-nos

com elas por um curto período, e então, por várias razões, nos dis-

tanciando delas. Eu me pergunto se esta tendência tem algo a ver

com meu pai ter me abandonado. Somente em anos recentes te-

nho entendido o quanto aquilo me afetou – quão solitário e perdi-

do tenho sentido por essa causa.”

Ele refletiu nestes pensamentos por um momento, então

perguntou, “Você acha que pessoas abandonadas abandonam

pessoas?”

Acredito que a resposta seja “sim”. Muitas vezes aprendemos

padrões de comportamento pela forma que os outros significativos

em nossas vidas nos trataram como crianças.

Se somos as vítimas do abandono, teremos sentimentos

de abandono. Mais provavelmente seremos perpetradores de

abandono. Seremos provavelmente mais atraídos a outras víti-

mas de abandono que também se tornaram perpetradores de

abandono e entraremos em relacionamentos com elas. É mais

provável que nos deixaremos ser abandonados por elas e causa-

remos que sejam abandonadas por nós. É preciso que aprenda-

mos a fazer de outra maneira.

Abandono é uma questão espiritual

Estamos em relacionamentos com parceiros, pais, filhos,

vizinhos, irmãos da fé, co-trabalhadores, e muitos outros na vida.

Estes relacionamentos existem para atender a necessidades es-

senciais entre nós. Diferentes pessoas atendem a diferentes ne-

cessidades.

Estas necessidades tocam cada área da vida – coisas como

boa nutrição, um meio ambiente sanitário, abrigo, roupa, higiene

correta, educação, amor, abraços, encorajamento, validação, se-

gurança, propósito, significado, autenticidade, elegibilidade, espe-

rança, dignidade, e poder. Será nossa responsabilidade como pais

atender a muitas destas necessidades.

Muitas destas responsabilidades são dadas por Deus. Quan-

do abandonamos algum destes relacionamentos, não só abando-

namos nossas responsabilidades com nós mesmos e com outros,

mas abandonamos o chamamento de Deus para nós também. Aban-

dono, portanto, se torna uma questão espiritual.

Abandono cria perdas. Muitas destas perdas não podem

ser reavidas. Quando somos vítimas de abandono e suas perdas

subseqüentes, precisamos aprender como chorar por estas per-

das e entregá-las a Deus. Assim fazendo, no final podemos resolvê-

las e tocar nossas vidas para frente.10

Abandono é a doença de família que é causada pela au-

sência do pai. Portanto, a cura está na restauração do pai à famí-

lia.

Guia de processamento

Que armas específicas Satanás tem usado para tentar des-

truir sua família de origem?

Quais, se alguma, destas armas estão presentes na sua si-

tuação familiar agora?

Como você experienciou abandono quando criança em

crescimento?

Como você tem abandonado outros, especialmente os

membros de sua família?

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.

10 Um excelente exercício para lidar com perdas encontra-se em Poder de Fronteira, um

livro que escrevi com Mike S. O’Neil. Ver Capítulo 14: “Resolvendo as Perdas” (Power

Life Resources, P.O. Box 110512, Nashville, TN 37222; telefone 615-361-0691;

www.powerliferesources.com).
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Capítulo 6

Curando a ferida-pai

George, mexendo nervosamente com as moedas no seu

bolso, caminhou lentamente em minha direção após a reu-

nião do grupo de apoio e perguntou se eu seria seu mentor. “Cla-

ro,” respondi. Afinal, eu tinha uma cabeça cheia de cabelos gri-

salhos e ele tinha idade para ser meu filho.

Depois de encontrarmos para almoçar algumas vezes, eu

logo entendi que ele estava precisando de mais que um conse-

lheiro. Ele procurava um pai. Ele estava faminto pelo afeto que

seu pai não-compreensivo deixara de dar-lhe durante seus anos

formativos.

Ele precisava que seu pai lhe afirmasse e lhe desse uma

identidade. Todos precisamos disso. “Esta ‘ferida-pai’ que invali-

da, da qual os homens têm sofrido por gerações, é uma ferida de

ausência,” escreve Gordon Dalby.11 Deixar de receber afirmação

e identidade do pai é um tipo de abandono – abandono de res-

ponsabilidade. Nos deixa perguntando-nos, Quem sou? De quem

sou? Este abandono é uma violação contra nosso caráter e nos-

sas emoções.

Sentei na mesa em frente ao George e o olhei tomando

coquetéis para medicar a vergonha de seu vício mais dominan-

te: homosexualismo. Ele procurava por seu pai em homens mais

velhos. Ele odiava isto em si mesmo. Ele sabia que sua resposta

não estava na garrafa ou em outros homens, mas ele era incapaz

de parar este comportamento auto-destrutivo. Ele precisava de

cura da ferida-pai.

As feridas de abandono do George tornavam difícil ele

entrar em relacionamentos saudáveis e afetuosos. Ele passou de

uma relação ruim para outra. Pessoas abandonadas são atraídas

a outras pessoas abandonadas das quais esperam conseguir vali-

dação, mas de quem recebem mais abandono.

Visto que a ferida-pai é causada por abandono que resulta

em uma falta de validação e identificação, então a cura desta

ferida precisa vir de uma figura de pai que tem a autoridade e o

poder de validar e dar identidade: isto é, nossos pais. A cura vem

de saber quem somos porque sabemos de quem somos.

Se não fomos validados como criança, Pai-Deus é a única

fonte de validação quando adulto. “Só Jesus,” escreve Dalby,

“pode curar a ferida-pai, porque só Ele pode superar nossa natu-

reza pecaminosa e restaurar o relacionamento com o verdadei-

ro e presente Pai de todos os homens.”12 Precisamos que Deus

soberanamente cure nossas feridas-pai e restaure nossos relaci-

onamentos. Ele faz isso fazendo-nos Seus filhos. Dalby: “Só a dig-

nidade de filiação pode superar a vergonha do abandono.”13 Que

afirmação profunda.

Para poder promover cura e restauração, precisamos co-

operar com o Espírito Santo em três fases do tempo: Precisamos

mudar o presente, lidar com o passado, e construir para o futu-

ro. Este capítulo identifica os passos que são precisos para mu-

dar o presente e lidar com o passado. O restante dos capítulos

constróem para o futuro de paternidade santa.

11 Gordon Dalby, Lute como um homem (Wheaton: Tyndale House Publishers 1995), viii.

12 Ibid., ix.
13 Ibid., ix.
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Humildade: reconhecendo o problema

O primeiro passo que podemos tomar em direção a cura

e restauração é reconhecer que temos um problema de abando-

no. Precisamos desmascarar o orgulho por trás do qual escon-

demos nossas inseguranças. “Deus resiste aos soberbos, dá, po-

rém, graça aos humildes” (Tg. 4:6).

A maioria de nós abriga nossos sentimentos tão completa-

mente que falhamos em ver que temos um problema. Temos

tanta vergonha de nós mesmos e de nossos sentimentos que pas-

samos a culpa para outros. Este jogo de culpa foi aperfeiçoado

no jardim do Éden quando Adão falou aquelas palavras imor-

tais, “A mulher que me deste por companheira, ela me deu da

árvore, e comi” (Gn. 3:12).

Humildade é honestidade – a habilidade de admitir a ver-

dade sobre nós mesmos. Arrogância, altivez, e culpar empalide-

cem na luz de quão miseráveis somos sem Jesus. Humildade é

sair da negação para a realidade.

Meu pai jazia frio como uma pedra, morto no caixão. Pes-

soas desfilavam pelo seu corpo, e viravam-se para consolar os

membros da família. Não me lembro se outros choravam. Eu

não chorava. Não me sentia nem bem nem mau por ele ter

morrido. Só me lembro de ter me divertido conversando e brin-

cando com meus amigos. Eu tinha catorze anos.

Quarenta e dois anos mais tarde, foi o meu tempo de com-

partilhar. Os rapazes no meu grupo não acreditavam que eu não

estava irado com as questões do meu pai. “Questões de pai?”

questionei. “Que questões de pai? Eu não tenho questões de pai.

Eu não me sinto irado. Eu não me sinto feliz. Eu não sinto nada.

Não conseguem enxergar? Ele não esteve em minha vida o sufi-

ciente para sentir algo a seu respeito.”

Eu não sabia naquela hora que aqueles sentimentos de

“nada” eram minhas questões de pai. Eu deveria ter algum tipo

de sentimento. Mas eu tinha congelado a raiva do abandono lá

no meu íntimo. Foi somente quando o Espírito Santo começou

a curar-me que aprendi que eu tinha uma ferida-pai. Ele me trou-

xe à humildade.

Reconhecendo o abandono como pecado

O segundo passo para a cura e restauração é reconhecer

que o abandono é pecado.

Jesus disse, “Porque,se perdoardes aos homens as suas ofen-

sas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós” (Mt. 6:14).

Pecado é ofensa. Como tal, é uma violação de limites. Uma vio-

lação de limites é qualquer coisa que atravessa uma linha de

segurança em nossas vidas quer seja física, espiritual, psicológi-

ca, emocional, sexual, financeiramente, ou nos relacionamen-

tos. Quando esta linha é atravessada, ocorre uma violação. To-

das as violações de limites são abusivas. Violamos a Deus ofen-

dendo Sua palavra e vontade, violamos a outros ofendendo suas

vontades ou nossas responsabilidades perante eles, e violamos a

nós mesmos através de vários abusos próprios. Violações po-

dem ser tão óbvias quanto estupro ou tão sutis quanto aquela de

um pai não-responsável.

O pai de George o violou quando ele deixou de abraçá-lo

no colo e encher a sua tacinha de amor. George não recebeu;

portanto, George não pôde dar. Teremos maior incentivo para

corrigir nossos maus comportamentos se reconhecermos quão

devastador é o pecado do abandono.

Confessando o pecado do abandono

O terceiro passo para a cura e restauração é reconhecer como

abandonamos outros. “Confessai as vossas culpas uns aos outros e

orai uns pelos outros, para que sareis” (Tg. 5:16).

Tendo admitido abandono como pecado, precisamos obe-

decer às escrituras e o confessar aos outros. Há duas boas razões

para assim fazer: primeiro, traz as trevas daquele pecado para

fora para a luz de Cristo erradicá-lo. “Mas tudo isso [que é repro-
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vado], uma vez manifesto [visível] na luz, fica descoberto e tudo

que é descoberto é luz” (Ef. 5:13). Este versículo indica que a luz

de Cristo transforma as trevas em luz. Segundo, confessando os

nossos pecados de abandono nos torna responsáveis a outros.

Precisamos confessar como temos sido vítimas de aban-

dono e o efeito que isso teve sobre nós, e como nós abandona-

mos outros e o efeito que isso teve sobre eles.

Arrependendo-se do pecado do abandono

O quarto passo para a cura e restauração é arrepender-se

do abandono, visto que o reconhecemos como pecado. Nos

aproximamos disso de dois ângulos: Precisamos arrepender-nos

dos ressentimentos que sentimos e dos comportamentos auto-

destrutivos que praticamos como vítimas do abandono. Pode-

mos largar estes maus sentimentos e comportamentos muito

mais facilmente uma vez que nos damos conta de que estão

conectados ao abandono. O segundo ângulo é arrepender-nos

do nosso contínuo abandono a outros.

Arrependimento é lamentar o nosso comportamento an-

terior o suficiente para fazer algo diferente com nossas vidas,

para mudar nossas mentes e comportamentos. Arrependimen-

to limpa a casa das nossas almas. Quaisquer acusações contra

nós, das quais outros desistem, podem depender grandemente

de quão varridas e limpas estão nossas próprias casas.

Deus nos concede arrependimento. Quando o Espírito

Santo desceu pela primeira vez sobre os gentios, Pedro explicou

que era Deus que também os tinha concedido arrependimento

para a vida (Atos 11:18). Nos primeiros anos da minha caminha-

da com o Senhor, Ele me convenceu que eu tinha que arrepen-

der-me de um certo pecado em minha vida.

“Certo, Senhor, me arrependo.” Eu tinha as palavras mas

não o coração por aquilo.

“Arrependa-te!” Ele disse-me repetidamente no decorrer

dos meses. Cada vez eu tentava na minha própria força me li-

vrar daquele pecado. Cada vez eu caia de cara.

Deus, no Seu tempo, usou uma circunstância na minha

vida para expor aquele pecado para assim produzir tristeza san-

ta e verdadeiro arrependimento.

Quase sempre, experienciei o processo de arrependimen-

to de Deus desta maneira: Ele me chama ao arrependimento. Eu

tento. Eu falho. Ele chama de novo. Eu tento e tento novamen-

te. Eu falho e falho e falho novamente. Então, Ele é fiel para me

trazer ao fim daquele pecado, e verdadeiramente me arrepen-

do, não na minha própria força, mas porque Ele me concedeu

arrependimento da Sua misericórdia e graça para comigo. Pre-

cisamos, agora, que Deus nos traga à tristeza santa nesta questão

do abandono.

Perdoando outros

O quinto passo para a cura e restauração é perdoar aque-

les que nos magoaram. Tremenda cura é liberada através do pro-

cesso de perdão.

Perdoar outros as suas ofensas contra nós é da nossa con-

ta. Quer aquelas pessoas pedem ou não aquele perdão não é da

nossa conta. Perdoamos outros por nossas próprias causas, por-

que a falta de perdão pode levar a uma raiz de amargura, e uma

raiz de amargura pode levar a problemas pessoais, físicos, emo-

cionais, e espirituais. Precisamos fazer o que for necessário para

libertar outras pessoas dos nossos ressentimentos para que pos-

samos ficar livres dos nossos ressentimentos.

Para efeitos deste estudo, precisamos estar alertos a nossa

necessidade de perdoar aqueles que nos abandonaram. Se so-

mos os filhos do abandono de pais, precisamos achar no cora-

ção como perdoar nossos pais.

Problemas financeiros, discussões de pais, e uma avaria

em comunicação foram algumas das coisas que levaram Alex a

fugir de casa várias vezes e adotar uma vida alternativa. Enquan-

to participava de um festival de música cristã, ele aceitou o Se-

nhor no coração.
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Meses depois, Alex e seu pai compareceram juntos a um

encontro cristão de reavivamento. O convite foi dado para pes-

soas se aproximarem do palanque para oração e ministério. Alex

foi porque sentiu a culpa o cercando. Enquanto lá em pé cho-

rando aos prantos e tentando entender o que precisava largar

na sua vida, ele sentiu uma mão no seu ombro e ouviu uma

fungada atrás dele. Ele pensou, “Este é o meu pai.” Ele virou e

viu seu pai chorando.

“Certo, Senhor,” murmurou Alex, “o que devo fazer aqui?

Imediatamente ele teve a visão de uma grande cruz com as pa-

lavras escritas sobre ela, “Perdoe ele.” A cruz representava a ne-

cessidade de Alex de depositar seu orgulho, sua ira, e seus res-

sentimentos para que ele pudesse pedir perdão. Ele sabia tam-

bém que seu pai era um homem mudado e que era para perdoá-

lo por tudo do passado.

“Escolhi perdoá-lo,” testificou. “Choramos nos ombros um

do outro por quase meia hora. Desde então,” disse, “tivemos o

relacionamento íntimo que um pai e um filho deveriam ter.”

Alex sabia em seu coração que se ele pudesse perdoar seu

pai, a amargura dentro dele sairia, e ele seria capaz de perdoar

qualquer um.

Falta de perdão é como guardar uma dívida contra alguém.

“Você me deve.” Perdão é permitir que esta dívida seja riscada

do livro mestre. Pode ajudar-nos a fazer uma lista daquilo que

achamos que o pai nos deve. Então, desça pela lista e marque

PAGO em cada ítem. Não é isto que Jesus fez por nós? Eu amo as

palavras daquele hino, “Eu tinha uma dívida que não podia pa-

gar. Ele [Jesus] pagou uma dívida que Ele não devia. Eu precisa-

va de alguém para meus pecados lavar...”

Nos esforçamos por reconciliação em todos os relaciona-

mentos tensos. Reconciliação desarma o inimigo invisível na

guerra contra família. Porém, perdoar uma pessoa abusiva não

significa que temos que voltar para o abuso. Só significa que

podemos ser livres.

Pedindo perdão e consertando

O sexto passo para a cura e restauração é pedir perdão

àqueles que magoamos. Se abandonamos nossos filhos ou ente-

ados emocional, espiritual, social, ou físicamente, precisamos

buscar seu perdão e consertar onde possível.

Há muito mais trabalho envolvido em obter perdão de ou-

tros do que perdoar outros. Precisamos ter certeza que fizemos

tudo em nosso poder para obter seu perdão. Jesus ensinou, “Por-

tanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que

teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a

tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois

vem, e apresenta a tua oferta” (Mt. 5:23-24). Fazemos aquilo que

podemos; no entanto, enfrentamos o fato de que nem todo mun-

do nos perdoará e se reconciliará conosco.

Vários passos estão envolvidos em obter perdão de outros.

Primeiro, precisamos assegurar-nos de que somos pessoas mu-

dadas, que não mais fazemos aquelas coisas que causam mágoa

a outros. Mostrar a outros que verdadeiramente nos arrepende-

mos é meio caminho andado para construir confiança. Segun-

do, precisamos fazer um inventário da natureza exata das nossas

ofensas a outros e confessá-las. Terceiro, precisamos expressar

tristeza sincera a nossas vítimas – mostrar que nós, de fato, senti-

mos sua dor. Se não sentimos realmente sua dor, devemos pedir

ao Espírito Santo que nos toque onde precisamos ser tocados.

Quarto, precisamos restituir até onde possível as ofensas. Quin-

to, tendo feito estas coisas primeiro, estamos em situação me-

lhor para pedir perdão com sinceridade.

Restituição pode ser muitíssimo difícil. Podemos devolver

dinheiro que roubamos do nosso patrão. Podemos consertar os

danos que causamos a cerca do nosso vizinho. Mas como paga-

mos a dívida por violar uma criança? Como compensamos por

todos aqueles anos perdidos ao abandono? Como removemos a

nuvem de solidão, medo, e raiva que fizeram nossas crianças se

voltarem às drogas, álcool, sexo, ou relacionamentos destrutivos?

Como podemos voltar e encher aqueles cofres vazios?
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Reparação e restituição podem envolver anos de trabalho

para reconstruir vidas despedaçadas. Semente selvagem, uma

vez semeada, é difícil de capinar. Não obstante, fazemos o que

for necessário para começar o processo, reverter a maldição,

matar aquelas razões que mantêm vivo o ressentimento. Talvez

tenhamos que prover aconselhamento para elas ou oferecer

acompanhá-las ao aconselhamento com elas. Abandono tira algo

de nós; restituição espera devolvê-lo.

Perdão traz encerramento a negócios inacabados em nos-

sas vidas. Às vezes precisamos voltar àqueles negócios inacabados

para podermos passar por eles a fim de deixá-los para trás.

A cura para mim

Este livro foi iniciado durante um período de seis meses

que chamo do meu “jejum de pessoas.” Teve a ver com o traba-

lho do Senhor em livrar-me do zelar insalubre por outros. Eu

não fazia idéia no começo daquele jejum que Deus estaria me

curando de questões de pai.

“Senhor,” perguntei uns meses mais tarde, “este é o último

dia do meu jejum de pessoas. O que Você tem a me dizer sobre

isto?” Sua resposta mudou profundamente a minha vida:

“Você descobrirá com o tempo, como já suspeitou, que o

zelar foi parte de um ciclo que levou à suas questões de mascu-

linidade. Você não sabia como ser homem porque foi criado por

uma mulher. Mas isso tudo mudou. Agora você é um homem,

Meu homem. Você é um homem segundo o Meu coração. Você

é um homem que busca Minha vontade, um que está disposto a

entregar tudo de quem é para que Eu possa fazer Minha comple-

ta vontade e Meu caminho na sua vida. Você é um homem entre

homens. Você será visto como um homem para homens, um

pai entre os filhos.”

Foi demais ter o meu Pai celestial validar minha masculi-

nidade desta maneira, dizendo em essência, “Você é Meu filho

[com “f” minúsculo] amado em quem Me comprazo.”

Momentos depois o Espírito Santo me surpreendeu me

permitindo saber intuitivamente que meu pai estava lá com Ele

no céu. Eu não tinha esta segurança antes. “Ele lamentou pro-

fundamente o abandono,” disse o Espírito Santo, “mas entende

que a Minha graça basta.”

Foi suficiente simplesmente saber que papai estava com o

Senhor. Mas Ele continuou,

“Vocês estarão todos juntos na Minha glória. Seu pai sabe

quem você é e está profundamente contente com a pessoa que

você se tornou. Assim como é com seu filho, você é um filho

que faz um pai sentir-se orgulhoso.”

Aquelas palavras, poucas mas poderosas, faladas no tem-

po perfeito de Deus, me curaram da minha ferida-pai. Não pos-

so dizer-lhes quão reconfortante foi ouvir o Senhor me assegu-

rar que papai estava com Ele e que ele lamentava o abandono.

Eu precisava saber disto.

Chorei e lhe falei, “Pai, eu te perdôo. Sinto saudades e te

amo. Queria que tivéssemos a experiência de pai-filho que eu

tenho com meu filho.” (Aprecio meus relacionamentos com

minhas filhas. Mas eu era um filho precisando de um pai, e olha-

va isso do ponto de vista pai-filho.)

Esta experiência única deu encerramento a um proce-

dimento cirúrgico espiritual que somente Deus podia realizar

com tal precisão e cura. Deus já tinha curado a ferida-pai en-

tre meu filho e eu; neste dia ele a curou entre meu pai e eu.

Ainda que a cura seja um processo contínuo entre meus fi-

lhos, enteados, e eu, pelo menos está em andamento. Deus

ainda está no processo de chamar para fora o pai dentro des-

te homem.

A cura e restauração final virão ao sermos mais e mais

conformados à imagem de Jesus que confere o pai para dentro

de nós. Ele nos faz ser aquilo que precisamos ser para nossos

amados.
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Guia de processamento

Suas respostas às seguintes perguntas podem ajudar-lhe a de-

terminar se há um padrão de abandono em sua vida:

Faça uma lista daqueles que você sente que te abandonaram

na sua vida de uma forma ou outra.

Como cada um lhe abandonou?

Quais expectativas legítimas você deveria ter tido de cada um

deles?

Quais expectativas falsas você pode ter tido de cada um

deles?

Que razões, se houve alguma, foram dadas para o abandono?

Como sua vida poderia ser diferente se cada um deles não

tivesse te abandonado?

Você tem entrado e saído de numerosos relacionamentos por

toda sua vida?

Caso sim, com quem?

Qual foi o tipo de relacionamento que você teve com cada

um deles? (Parceiro, pais, membros de igreja, co-trabalhado-

res, etc.)

Porque você abandonou qualquer um deles?

Como sua vida poderia ter sido diferente se você não tivesse

abandonado cada um deles?

Se tem havido um padrão de abandono na sua vida, responda

ao seguinte:

Quais reparações ou restituições você precisa fazer para seus

familiares pelo seu abandono deles?

Quais ressentimentos e perdões retidos você tem perante seu

pai?

“Falta de perdão,” escrevi, “é como reter uma dívida contra

alguém. ‘Você me deve.’ “Eu sugeri que “pode ajudar-nos fa-

zer uma lista atual daquilo que achamos que papai nos deve.”

Se você estiver pronto, faça a lista agora.

Se você estiver pronto, marque cada ítem PAGO.

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das idéias

apresentadas neste capítulo.

Capítulo 7

Encontrando o Pai-Deus

No dia 4 de abril, 1978, minha esposa e eu fomos radical-

mente convertidos. Era preciso. Eu tinha me tornado um

ateu professo. Ela admitiu ser agnóstica. Eu não acreditava que

havia um deus, um mundo espiritual, ou uma vida após a mor-

te. “Esta vida mundana é nossa única tentativa,” eu costumava

ostentar. “Se você faz da sua vida um sucesso, se dê um tapinha

nas costas. Se não, chute-se no próprio traseiro.” Eu me consi-

derava meu próprio deus.

Eu chafurdei naquela arrogância por alguns anos que cul-

minaram em um breve encontro com o oculto. Aquilo mudou

as nossas vidas. Não o chamamos de “oculto” naquela hora. Aqui-

lo provavelmente teria me afastado. Nos disseram que era um

fenômeno paranormal. Aquilo era mais atraente intelectualmen-

te, e, precisam entender, nos achávamos muito intelectuais.

Após algumas experiências horripilantes, fomos em busca

de oração e recebemos livramento daqueles poderes demonía-

cos com que nos tínhamos envolvidos. Logo aprendemos atra-

vés de bom ensinamento bíblico que existem dois reinos no do-

mínio espiritual. Tínhamos extraviado para o errado. Existe o
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reino de Deus com Jesus Cristo como o Rei dos reis, e existe o

reino das trevas com Satanás como o regente deste mundo.

Naquele glorioso dia da nossa conversão, foi para mim

como se o véu do templo de Deus tivesse sido aberto, e eu podia

ver até o Santo dos Santos. Eu sabia sem sombra de dúvida que

Jesus estava vivo e real e que eu tinha sido um genuíno tolo.

Desnecessário dizer, mas eu me arrependi naquele dia.

Minha esposa também. Resolvemos entregar nossos corações e

vidas à vontade inteira de Deus em Cristo. Nos tornamos algo

por dentro que era diferente da maneira que éramos antes. Não

havia como nos mudar daquela maneira. Fomos literalmente

traduzidos do reino das trevas para o Reino da luz de Deus.

Naquele dia em abril, encontrei meu Pai-Deus celestial. Eu

não sabia muito a respeito Dele como Pai naquela hora. Primei-

ro O conheci como alguém que me amou e me aceitou do jeito

que eu era. Foi bom o suficiente para mim.

Os anos que se seguiram foram passados no que chamo

de minha viagem de deserto onde Ele, pelo poder do Seu Espíri-

to Santo, me guiou pelo Seu processo de separar-me do mundo,

do pecado, do poder da carne, e do domínio de Satanás.

Foi somente quando comecei este livro que Deus me reve-

lou os aspectos mais profundos da Sua paternidade. Até então,

eu conhecia Jesus como meu salvador, senhor, pastor, e irmão

maior; e eu conhecia o Espírito Santo como meu mestre,

confortador, purificador, e guia. Eu sabia que Deus Se chamava

nosso Pai, mas eu não apreciava plenamente a realidade disso.

Ele continua revelando Sua natureza como Pai a mim.

Quanto mais venho a conhecê-Lo desta forma, mais me torno o

tipo de pai que Ele é. Estou assumindo o Seu caráter.

Conhecimento do Pai

Pai-Deus revelou Seu Filho para que Seu Filho pudesse

revelá-Lo como Pai. Deus revelou este relacionamento Pai-Filho

como exemplo, até protótipo, daquilo que Ele quer entre Ele

mesmo e nós. Ele quer muitos filhos trazidos à glória. “Porque

convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante

quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse,

pelas aflições, o Príncipe da salvação deles” (Hb. 2:10).

Deus Se revelou em Jesus Cristo para tornar Suas inten-

ções conhecidas por nós; isto é, Ele quer uma família para Si,

um corpo e uma noiva para Seu Filho, e um templo para Seu

Espírito Santo.Estes são todos termos muito pessoais e íntimos

que Deus tem usado para descrever como Ele quer estar em re-

lacionamento conosco.

Não encontramos Pai-Deus só para termos uma única ex-

periência religiosa e com isso recebermos um ingresso gratuito

para o céu. Não O encontramos só para ter alguém para quem

choramingar quando temos um pouco de lama nas caras. Não

O encontramos só para que Ele faça papel de Papai Noel em

tempos de necessidade. O encontramos para poder desenvol-

ver um relacionamento permanente, íntimo com Ele.

O coração do Pai-Deus

Deus quer mais do que nós simplesmente conhecermos

sobre Ele. Ele quer que O conheçamos pessoalmente. Ele quer

que conheçamos Seu coração. Uma revisão compreensiva das

escrituras realça o coração do Pai-Deus.

Ele abençoa Seu povo. Ele pronuncia Suas bênçãos sobre

pessoas. Ele é fiel. Ele promete nunca deixar-nos ou desampa-

rar-nos. Ele guarda Suas promessas. Ele cuida de nós e nos vigia.

Ele nos pastoreia, nos protege, e provê para nós. Ele tem com-

paixão de nós. Ele demonstra misericórdia e perdão. Ele Se apro-

xima de nós quando nos aproximamos Dele. Ele nos ama, nos

salva, e nos livra do mal. Ele exalta e nos recompensa. Ele é nos-

sa sombra. Ele é paciente. Ele é bom para conosco. Ele é gracio-

so e nos dá graça. Ele nos guarda. Ele é um Deus de paz. Ele é a

verdade. Ele nos fortalece. Ele se regozija em nós. Ele é a nossa

nossa cura. Por causa do Seu grande amor por nós, Ele nos dis-
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ciplina como filhos. Ele é zeloso quando somos infiéis e irado

quando somos insolentes e rebeldes.

Pai-Deus nos deu Jesus que é nosso redentor, justificador,

substituto, justiça, salvação, e glorificador. Ele é o autor e

consumador da nossa fé, o apóstolo e sumo sacerdote do nosso

chamamento, pastor e guardião das nossas almas. Ele é nosso

advogado, o autor da salvação eterna, o pão da vida, nosso li-

bertador, o bom pastor, o caminho, a verdade, vida, e luz. Ele é o

mediador entre nós e o Pai e está sempre intercedendo por nós.

Jesus nos deu o Espírito Santo para ser Sua presença per-

manente em nós; para dar-nos o poder da Sua senhoria; guiar-

nos, ensinar-nos, confortar-nos, e ajudar-nos.

Através de Cristo e o Espírito Santo somos uma nova cria-

ção, a justiça de Deus em Cristo, o corpo de Cristo, a noiva de

Cristo, a família de Deus, o rebanho de Deus, Sua habitação, Sua

casa espiritual, Seu templo, crianças de Deus, escolhidos, elei-

tos, herdeiros, luzes, filhos de Deus, árvores de justiça, vasos de

honra, vasos de misericórdia, o pilar e o solo da verdade, a Nova

Jerusalém. É assim que Pai-Deus o quer. “ ‘ Sim, conheço os de-

sígnios que formei a vosso respeito – oráculo do SENHOR – de-

sígnios de paz e não de desgraça para vos dar um futuro e uma

esperança’ “ (Jr. 29:11).

Intimidade com o Pai

Deus não só quer que O conheçamos, Ele quer ser amigo

nosso. Imagine isso! Você e eu – camaradas pessoais com a mai-

or autoridade em todo o universo! Jesus disse a Seus seguidores,

“Já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o

seu senhor. Eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer

tudo o que ouvi do Pai” (João 15:15).

O que escrevo abaixo, que me veio logo depois da minha

conversão em 1978, me chamou para um relacionamento mais

íntimo com Deus como meu Pai celestial. Oro que você possa

ouvir a voz de Deus lhe chamando para um caminhar mais pró-

ximo com Ele.

Você caminhará comigo e falará comigo como

se Eu fosse o único?

Quando você tem amor fraternal por alguém,

você sente afeto por esta pessoa; você quer estar

com ela, falar com ela, fazer coisas juntos. Eu amo

você, Meu povo, e quero ser seu amigo. Quero

passar tempo com você e lhe segurar e falar com

você. Anseio por sua amizade. Sinto ciúme quan-

do seu coração se volta para outro amor. Sua

atenção está aqui e ali e em toda parte, mas não

está em Mim. Você não Me ama ainda com amor

fraternal. Porque aquele amor lhe compele a que-

rer conviver comigo.

Deseje, povo Meu, ser Meu amigo, pois Eu já sou

seu amigo. Deseje amar-Me com amor fraternal,

e Eu lhe darei aquele afeto com o qual Me amar.

Eu não disse na Minha palavra, não prometi que

aquilo que Me pedir lhe darei se permanecer na

Minha palavra? Peça de Mim aquilo que lhe peço

para pedir, e seguramente Eu lho darei.

“Amarás o Senhor teu Deus de todo seu coração,

alma, mente, e força.” Me peça para mostrar-lhe

o que significa Me amar desta maneira, e Eu ansi-

osamente lhe mostrarei. Porque Meu coração está

vazio para você Me amar desta maneira. Foi por

este propósito que Eu lhe fiz e lhe redimi com

Meu sangue. Não há outro propósito legítimo por

sua vida. Todo o mais que fizer nesta vida é se-

cundário e sem valor se primeiro não Me amar

de todo seu coração, alma, mente, e força. Eu

sou o Senhor seu Deus que lhe fez, que lhe for-

mou para exatamente este propósito.

Não seja enganado pelo mundo ou pela concu-

piscência da carne. Estas coisas passarão, mas a

Minha palavra é para sempre. Se não permane-

cer na Minha palavra, não tem parte comigo nem
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Eu com você. Não sejam enganados, Meus

pequeninos; o tempo é curto e os momentos são

preciosos. Logo estaremos juntos como um por

toda eternidade, mas por agora nosso convívio é

um em Espírito e em verdade. Sigam após Meu

Espírito e Eu concederei Minha verdade.

Caminhando pela vereda da vida lado a lado, não

há nenhum outro além de Mim. Eu sou seu úni-

co amor verdadeiro. Eu tenho coisas a falar-lhes,

coisas para mostrar-lhes, lugares no espírito para

levar-lhes; mas não posso se vocês não estão Me

ouvindo e convivendo comigo e se voltando para

Mim com todo o coração, alma, mente, e força.

Derramarei Meu Espírito naqueles que diligente-

mente Me buscam e seguem após Mim, que estão

dispostos a ser invisíveis, que não têm parte em

auto-humilhação e reconhecimento, mas que se

esvaziarão do si e Me seguirão de todo coração.

Não demore em procurar-Me, povo Meu. Estou à

sua porta nesta hora exata, esperando e batendo

para entrar com você, ceiar com você. Ceiar com

você é a Minha maneira de dizer que desejo con-

vívio com você como tive com Moisés quando

dois homens conversam entre si como amigos

dos mais próximos.

Ó, como desejo ser seu amigo assim como você

é para Mim. Como anseio segurar sua mão e ca-

minhar por um bosque no outono com você,

passeando juntos, por se dizer, chutando as fo-

lhas caídas. Quero estar tão próximo a ti cada

momento da sua vida quanto a brisa quente do

verão na sua fronte.

Estenda a mão para Mim, Meu amado; estou

aguardando bem na sua frente para tomar sua

mão e guiá-lo adiante. Temos uma montanha

para subir juntos, você e Eu;e esta subida é indi-

vidual assim – você e Eu, juntos, de mãos dadas.

Não demorem, Meus filhos. Não há tempo para to-

lices, para estultícias. Não há tempo para desperdi-

çar nas preocupações e cuidados deste mundo. Ó,

se somente soubessem as coisas que tenho guarda-

das para vocês. Não hesitariam por um instante em

largar tudo e correr para Meus braços. Não pelas

“coisas,” mas pelo Meu amor.

Venham a Mim. Venham a Mim. Venham a Mim.

Ceiem comigo e Eu com vocês.

O banquete está pronto.

O chamado está feito. Não demorem.

Venham, Meus preciosos. Venham.

Estou lhes aguardando.

Você precisa renascer

Antes de podermos ter este tipo de intimidade, antes de

podermos assumir Seu caráter, antes que o pai possa surgir den-

tro de nós, antes que possamos realmente ter a família restaura-

da a nós da maneira que Deus pretendeu que família fosse, pre-

cisamos ter o Espírito de Deus habitando em nós. Precisamos

nascer na família de Deus e fazer Jesus o senhor das nossas vidas.

Jesus falou para Nicodemos que se não nascer de novo,

ele não poderá ver e entrar no reino de Deus (João 3:3,5). O ter-

mo popular, “nascer de novo,” traduz literalmente “nascido de

cima.” Se precisamos nascer de cima antes de podermos ver e

entrar no reino de Deus, então deve ser importante saber o que

significa.

O primeiro Adão era caído. Toda pessoa é nascida da sua

linhagem de sangue e, portanto, é também caída. “Porque todos

pecaram e destituídos estão da glória de Deus” (Rm. 3:23). Cada

um de nós é um espírito com uma alma (personalidade) que

habita em um corpo. Nossos corpos não são quem somos, mas

são somente as casas nas quais vivemos nossa experiência ter-
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restre. Apesar de nossos corpos apodrecerem na morte, as pes-

soas verdadeiras que somos continuam vivas após a morte. Só

existem dois lugares que os espíritos humanos falecidos podem

ir: o céu ou o inferno. A não ser que nascemos de cima, não

podemos ver e entrar no reino de Deus. Não podemos ir ao céu.

Deus, o Pai, tornou-Se homem na pessoa de Jesus Cristo.

Ele Se chamou Filho de Deus. Ele é considerado nas escrituras

como “o último Adão” (1 Co. 15:45). Ele viveu de acordo com a

justiça de Deus. Ele foi crucificado, morreu, foi sepultado, res-

suscitou, ascendeu ao céu e enviou Seu Espírito Santo de volta à

terra do dia de Pentecostes até hoje para cumprir Seus propósi-

tos divinos na humanidade.

Quando nós, pela fé em Jesus Cristo, recebemos Jesus, rece-

bemos Seu Espírito. O próprio fôlego de Deus é soprado em nossos

espíritos humanos, e somos vivificados para novas vidas em Cristo.

Somos literalmente nascidos de cima. Não somos mais da linha-

gem de sangue do primeiro Adão, mas nascemos na linhagem de

sangue do último Adão, Jesus Cristo. Naquele momento de fé

salvadora, nos tornamos bebês espirituais em Cristo Jesus, e o pro-

cesso de salvação começa.

Nascemos de cima quando nos arrependemos de não ter

feito Jesus Cristo o senhor das nossas vidas. Verdadeiro arrepen-

dimento virá somente como resultado do ato gracioso de Deus

de revelar Cristo Jesus a nós. Salvação é inteiramente o resulta-

do da graça de Deus e nada tem a ver com o que merecemos ou

o que podemos fazer por nós mesmos. O apóstolo Paulo diz na

sua carta aos Efésios, “ Porque pela graça sois salvos, por meio

da fé; e isso não vem de vós: é dom de Deus. Não vem das obras,

para que ninguém se glorie” (Ef. 2:8-9).

No entanto, não ousamos viver nossas vidas em passivida-

de, esperando algum dia que algo dramático nos acontecerá para

dar-nos aquele senso de segurança de que nascemos de cima.

Ninguém sabe quando a morte pode engolir-nos. Esta decisão

não pode ser tomada após a morte. Portanto, antes de morrer-

mos, precisamos tomar uma decisão deliberada de arrepender-

nos e fazer Jesus Cristo o senhor das nossas vidas.

A oração do pecador

Esta decisão é mais adequadamente tomada através do

que é comumente chamado de “oração do pecador.” Não há

passos fáceis para a salvação. Não é uma coisa que nós fazemos,

como associar-nos a um clube. Porque Jesus, a pessoa, é as boas

novas de Deus, e a salvação é o resultado de uma relação pesso-

al e contínua com Jesus Cristo como Senhor. Assim, orar a “ora-

ção do pecador” não faz merecer a salvação em si. Porém, quan-

do oramos sinceramente a oração do pecador com um coração

quebrantado e contrito, o Senhor ouve e responde. É nosso con-

vite a Deus em Cristo de entrar em nossas vidas, não só para

fazer moradia mas governança.

Eis aqui os principais pontos na oração do pecador que

nos ajudam a expressar a Deus o desejo dos nossos corações

arrependidos. Se você tiver qualquer dúvida no seu coração que

você é um filho nascido de novo do Deus vivo, você pode ter

esta segurança agora tomando sinceramente os seguintes pas-

sos em oração.

Reconheça que você é um pecador, perdido, destinado

para o inferno, e necessitando de salvação.

Confesse a Deus que você é pecador; admita-o perante

Ele. Peça a Ele que traga à memória todos os pecados pelos quais

você precisa de perdão.

Nomeie aqueles pecados a Ele e peça-O para perdoá-lo

por eles. Então, peça-O que rompa o poder do pecado sobre sua

vida.

Peça-O que remova seus pecados e o livre de toda injustiça.

Confesse que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo.

Convide Jesus Cristo a entrar no seu ser e viver Sua vida

por você.

Declare a Ele que você quer que Ele seja senhor de toda

sua vida.
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Peça-O que respire em você com Seu Espírito Santo e faça

com que nasça de cima.

Peça-O que encha, imerja, e vista-o com Seu Espírito

Santo para que você tenha o poder de viver a vida cristã no

dia a dia.

Peça-O que lhe dê os dons do Espírito como Ele deseja e

mova-os em você para que possa servir outros no poder do Seu

Espírito.

Tendo feito uma oração disto, e acreditando no seu cora-

ção que agora é nascido de cima pelo Espírito Santo de Deus,

conte a outro da sua decisão de fazer Jesus Cristo o senhor da

sua vida.

Levar adiante

Deus, o Pai, continua a criar-nos através da pessoa do Seu

Espírito Santo que nos instrui na Sua palavra.

A palavra de Deus nos diz que o batismo de água é um ato

inicial necessário de obediência para cada crente novo (Atos

2:38). Seja batizado imediatamente e entre em convívio com

outros crentes que lhe ajudarão a crescer no Senhor.

Nesta hora de fé salvadora, você é um bebê cristão. Você

apenas começou sua vida nova em Cristo. O novo nascimento

não é a meta da vida cristã; é o começo dela, e não há outra

maneira de começar. É fácil ficar desencorajado e tentado a vol-

tar para o mundo. É por isso que as escrituras exortam os cren-

tes a serem resolutos e não abandonarem o convívio com o pro-

pósito de encorajar um ao outro (Hb. 10:25).

Estude sua Bíblia para poder conhecer a palavra de Deus

para si mesmo. Desenvolva o padrão de falar continuamente

com Deus através da oração. Conviva com Ele a toda hora no

Espírito Santo.

A experiência de nascer de novo é uma transformação

verdadeira, existente que ocorre dentro de você. Você literal-

mente se torna uma nova criatura – uma nova criação. Você foi

criado por Deus para tornar-se um filho de Deus na família de

Deus para que possa glorificá-Lo e desfrutá-Lo para sempre.

Uma vez que nascemos de novo nos tornamos um com

Ele – estamos no Pai e o Pai está em nós. Podemos agora ser

gerados pelo Pai dos pais que somente coloca o pai em nós para

que por nossa vez podemos tornar-nos pais.

Tenho encontrado o pai em mim e Ele é Deus Todo-pode-

roso, Jeová, o grande EU SOU, Deus Altíssimo, Jesus – Ele é meu

Pai celestial. Ainda estou aprendendo mais sobre Ele, e Ele ainda

está cultivando aquela semente pai dentro de mim.

Guia de processamento

Você já encontrou Pai-Deus através de uma experiência

de renascimento? Se não, você orou “a oração do peca-

dor” sugerida na página 77 e 78.

Se já, escreva uma curta declaração da sua experiência.

O que você pensa e sente sobre ser um filho em relaciona-

mento com Deus como um Pai?

Que planos você tem feito para receber o batismo de água?

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.
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Capítulo 8

Tornando-se filhos primeiro

Eu compareci a minha quadragésima reunião colegial e visi-

tava um dos meus colegas que construira um negócio de

automóveis muito bem sucedido na minha cidade.

“O que você tem feito ultimamente?” Perguntei.

Ele assentou-se confortavelmente e um sorriso de satisfa-

ção encheu seu rosto: “Principalmente mexendo com meus ses-

senta cabeças de gado na minha fazenda no interior,” ele res-

pondeu. “Meus filhos estão tocando a firma.”

Deus vinha ensinando-me algo do que significa ser um fi-

lho de Deus e como nós, como Seus filhos, estamos em negóci-

os com Ele. Somos Pai e Filhos, Inc., como disse um professor.

Quando meu amigo me disse que seus filhos estavam to-

cando os negócios, um dilúvio de analogias inundou minha

mente. Não sei os nomes dos seus filhos, e o que segue é estrita-

mente ficção. Chamarei um dos filhos “Júnior.”

Do tempo em que era um menino pequeno, Júnior gosta-

va de ficar com seu pai no negócio de automóveis. Eu o imagino

sentado na cadeira grande do papai com seus pés em cima da

mesa igual ao pai. Papai era o máximo. Quando ele ficou um

pouco mais velho Junior acompanhava o pai até o banco e o

assistia pedir emprestado centenas de milhares de dólares para

pagar por uma nova remessa de carros.

Um dia ele decidiu que iria sozinho ao banco e tentaria

fazer aquilo que tinha visto seu pai fazer. “Oi! Sou o Júnior. Lem-

bra-se de mim? Quero pedir emprestado um quadrilhão de dó-

lares para o meu pai. Ele tem uma nova remessa grande de car-

ros chegando. É só colocar na sua conta bancária como você fez

por ele antes.”

O gerente do banco encobre o sorriso, inclina-se para fren-

te da mesa, e cuidadosamente explica, “Bem, Júnior, você pare-

ce estar entendendo os negócios do pai. Tenho certeza que um

dia destes estará levando-os adiante igual a seu pai. Mas temos

um pequeno problema aqui. Não podemos fazer este tipo de

empréstimo a não ser que seu pai esteja aqui ele mesmo para

fazê-lo ou nos avise que você está autorizado a fazê-lo em seu

nome.”

Júnior entendeu...mais ou menos. Deu de ombros e saiu.

Uns trinta anos depois, Júnior entra naquele mesmo ban-

co e fala com o gerente de banco que, sem perguntas, empresta

o capital necessário. A diferença? Ele trabalhou até chegar no

topo do negócio, provou ser um filho fiel, e agora tem a autori-

zação do seu pai para fazer negócios em seu nome.

Eu estava convencido, apesar de meu amigo não o dizer,

que ele não tinha desistido da supervisão geral dos negócios.

Seus filhos podem estar tocando a firma, mas não são donos

dela. Podem ter grande liberdade em certas áreas, mas estão to-

cando-a de acordo com a vontade e os meios de seu pai. O ne-

gócio ainda está no nome do pai deles.

Autoridade graduada

Quando eu era um garotinho, falando espiritualmente, na

casa do meu Pai-Deus, eu tinha certos, porém poucos, privilégios.
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Principalmente, eu era instruido e disciplinado por Deus, que fiel-

mente cuidava de todas as minhas necessidades. Ao crescer em

submissão a meu Pai-Deus, aprendi sobre Sua vontade e Seus ca-

minhos. Aprendi antes de mais nada vendo Seu Filho, meu irmão

mais velho, Jesus, e pela disciplina do Seu Espírito Santo.

Aprendi mais e mais sobre como Ele fazia negócios e como

Ele espera que Seus filhos façam Seus negócios para Ele. Aos

poucos Ele entregou mais autoridade para mim ao provar que

eu era obediente e fiel para fazer Sua vontade e caminhar nos

Seus caminhos. Um dia cheguei a um lugar onde eu podia falar

certas coisas e teriam que acontecer só porque eu assim falei.

Não posso simplesmente falar o que eu quiser, mas há al-

gumas coisas que sei que são corretas para declarar porque co-

nheço a vontade e os caminhos do meu Pai. São as coisas que

Ele falaria, e Ele me deu autoridade para as falar em Seu nome.

Eu sei como não ser arrogante ou presunçoso a respeito destas

coisas. Eu levo bem a sério esta responsabilidade assim como

acredito que fazem os filhos do meu amigo quando vão ao ban-

co pedir emprestado grandes somas em dinheiro.

Muitos de nós como cristãos novos fomos ensinados que

tínhamos autoridade no nome de Jesus. Declaramos toda espé-

cie de coisas em Seu nome, mas nada mudou. Talvez ficamos

desencorajados, e alguns podem até ter caído em descrença.

Não fomos ensinados que tínhamos que crescer e tornar-nos fi-

lhos responsáveis antes de poder exercer autoridade em certas

áreas. Não fomos suficientemente amadurecidos para usar aquela

autoridade apropriadamente.

Temos que ser um filho antes de tornar-nos um pai. Não

saltamos para o mundo e nos tornamos automaticamente pais.

Crescemos nisso. Como filho temos que aprender como depen-

der do Pai-Deus para cada necessidade que possamos ter. Temos

que sujeitar-nos voluntária e alegremente a Sua disciplina em

nossas vidas. De qualquer forma, tudo que Ele quer fazer é le-

vantar-nos para sermos pais em autoridade, carregar Sua ima-

gem, e fazer negócios de acordo com Sua vontade e Seus cami-

nhos.

Filiação

Quando uso o termo filiação, não estou falando somente

de ser criancinhas – filhos e filhas. Estou falando de um tipo de

maturidade na qual chegamos quando vários elementos chave

estão presentes em nossas vidas – coisas como submissão a au-

toridade, obediência, confiança, humildade, e dar o amor de si.

Um menino não consegue entrar facilmente, se é que con-

segue, na filiação se a paternidade não estiver presente para a

chamar à tona. A filiação acompanha a paternidade. A paterni-

dade é essencialmente a presença do pai.

O próprio Deus é a personificação mais alta e perfeita de

paternidade. Ele torna conhecida Sua presença e nos chama à

tona como Seus filhos espirituais. “Porque a ardente expectação

da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus...porque os

que dantes conheceu, também os predestinou para serem con-

formes à imagem de Seu Filho, a fim de que Ele seja o

primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses

também chamou; e aos que chamou, a esses também justificou;

e aos que justificou, a esses também glorificou” (Rm. 8:19, 29-

30). O que Deus quer na Sua casa espiritual é o mesmo que Ele

quer nas famílias naturais do Seu povo – filhos conformados na

imagem do Seu Filho. A pessoa de Jesus Cristo define filiação no

seu melhor aspecto.

Filhos aprendem submissão a autoridade

Deus é a mais alta autoridade no universo. Ele delegou o

pai a ser a autoridade nas vidas dos seus filhos. A mãe tem auto-

ridade, mas é diferente e muito menos convincente. Um pai sau-

dável e funcional que está presente na vida dos seus filhos ensi-

nará autoridade e submissão.

Submissão a autoridade é muito importante para Deus.

Devemos sujeitar-nos uns aos outros (Ef. 5:21), a supervisão pas-

toral (Hb. 13:17), a Deus (Tg. 4:7), e a toda ordenação humana
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(1 Pe. 2:13). Esposas devem se submeter a seus maridos (Ef. 5:22;

Cl. 3:18), e os jovens devem se submeter aos anciãos (1 Pe. 5:5).

Se nós, como crianças, não aprendemos a submissão em casa,

se torna difícil aprender como submeter-nos a justiça de Deus

(Rm. 10:3).

Jesus esteve totalmente submisso a Seu Pai celestial, e as-

sim aprendeu autoridade e tinha autoridade. “Porquanto os en-

sinava com autoridade e não como os escribas” (Mt. 7:29).

Portanto, filiação envolve submissão a autoridade. O filho

que aprende submissão aprenderá como estar em autoridade.

O pai é uma autoridade justa quando ele mesmo está debaixo

da autoridade de Jesus.

Filhos aprendem obediência

Obediência é a marca da filiação espiritual. “Porque todos

os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus

(Rm. 8:14).

Jesus é nosso exemplo de um filho em absoluta obediên-

cia a seu pai. Ele foi obrigado por Seu amor pelo Seu pai a fazer

somente aquilo que via o Pai fazer. “Mas Jesus respondeu e disse-

lhes: ‘Na verdade vos digo que o Filho por Si mesmo não pode

fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto

Ele faz o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e

mostra-Lhe tudo o que faz; e Ele lhe mostrará maiores obras do

que estas, para que vos maravilheis’” (João 5:19-20). “Disse-lhes,

pois, Jesus, ‘...nada faço por Mim mesmo; mas falo como o Pai

Me ensinou’” (João 8:28).

Submissão e obediência são bem análogas, porém não são

iguais. Pode-se ser obediente sem ser submisso como ilustra a

história do menininho que disseram para sentar-se.

“Não, eu não quero me sentar.”

“Eu disse, ‘Sente-se!’” mandou severamente o pai.

“Não!” respondeu ele.

“Se você não sentar, irei até aí e te darei uma palmada.”

Finalmente ele se sentou mas disse, “Posso estar sentado

por fora, mas ainda estou em pé por dentro!”

Obediência é o comportamento externo de fazer coisas.

Submissão reflete uma atitude, uma condição do coração. Obe-

diência pura é o fruto de um espírito submisso. Filiação fala do

tipo de filhos que são tanto submissos como obedientes. Res-

pondem bem a paternidade. Sentam-se, até mesmo por dentro,

da primeira vez que lhes pedem.

Paulo exorta, “Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no

Senhor, porque isto é justo” (Ef. 6:1) e “Vós, filhos, obedecei em

tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor” (Cl. 3:20).

Obediência e submissão não vêm naturalmente a crian-

ças. Elas têm que ser ensinadas e modeladas. Crianças as adqui-

rem através da disciplina (discipulado). Paternidade discipula

filiação; isto é, ensina submissão e obediência.

Filhos aprendem confiança

Quando a paternidade verdadeira e fidedigna está presen-

te, o filho aprende a pôr sua confiança no seu pai. Ele pode nem

sempre entender ou até concordar com os atos do pai, mas ele

acompanha. O exemplo máximo desta confiança cega ocorreu

entre Abraão e seu filho Isaac.

Abraão era um homem debaixo da autoridade do Todo-

poderoso. Ele era, para assim dizer, um filho em submissão obe-

diente. Qualquer coisa que Deus dissesse, Abraão fazia. Abraão

confiava em Deus como Pai. Deus tinha feito Sua aliança com

Abraão de que ele seria o pai de uma multidão.

Abraão, como filho sob Deus, feito pai por Deus, e que agia

com fé cega em Deus, ouviu agora o pedido de sacrificar seu

filho Isaac, o filho da promessa. Pense a respeito disso. Como

Abraão poderia sequer pensar em imolar seu filho com cutelo?

Mas você já pensou em como isso parecia aos olhos de Isaac?

Você consegue imaginar a torrente de emoções que ele deve ter



86 87Em busca do papai Tornando-se filhos primeiro

sentido quando Abraão o amarrou e o deitou sobre o altar? Não

há indicação alguma de que Isaac tenha relutado.

Isaac não poderia render-se a Abraão se não confiasse nele.

Abraão não poderia ter ido ao ponto que foi se não confiasse no

seu Deus.

Isaac perguntou, “Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está

o cordeiro para o holocausto?

Abraão, cheio de fé, respondeu, “Deus proverá.”

Abraão também exercitou sua fé em Deus quando anteri-

ormente ele disse aos dois moços que viajavam com eles, “Eu e

o moço iremos até ali; e, havendo adorado, tornaremos a vós.”

Ele plenamente esperava que Deus proveria, mas estava dispos-

to a obedecer até ao fim. Que confiança! Na última hora, um

anjo comandou que Abraão não estendesse a mão, e Deus pro-

videnciou outro sacrifício – um carneiro travado num mato. (Ver

Gn. 22:1-14 e Hb. 11:17-19.)

Graças a Deus pela Sua provisão. Deus sempre provê para

aqueles que confiam Nele e O obedecem. Tais são homens jo-

vens que aprendem filiação.

Jesus confirmou o papel que a fé e a confiança cumprem

na nossa habilidade de nos submeter à autoridade. Mateus faz

este relato: “E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto

Dele um centurião, rogando-Lhe e dizendo:’ Senhor, o meu

criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado.’ E

Jesus lhe disse:’ Eu irei e lhe darei saúde.’ E o centurião, res-

pondendo, disse:’ Senhor, não sou digno de que entres debaixo

do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu cria-

do sarará, pois também eu sou homem sob autoridade e tenho

soldados às minhas ordens; e digo a este: “Vai,” e ele vai; e a

outro: “Vem,” e ele vem; e ao meu criado: “Faze isto,” e ele o

faz. E maravilhou-Se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que O se-

guiam: “Em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel en-

contrei tanta fé’” (Mt. 8:5-10).

Submissão se torna difícil para nós quando uma autorida-

de abusa de sua posição e nos viola. Perdemos nossa confiança

nela. Se fomos abusados por uma figura significante de autori-

dade durante nossos anos formativos, podemos ter dificuldade

em confiar em qualquer autoridade.

O pai, por ser um homem de bom caráter e integridade,

edifica sua confiança e assim comanda o respeito por sua

autoridade e submissão.  Ele tem autoridade porque está sob a

autoridade de Cristo.

Filhos aprendem humildade

Submissão, obediência, e confiança operam através da

humildade. Humildade tem a ver com sermos honestos e aber-

tos com nós mesmos, com Deus, e com os outros. Quando

estamos dispostos a ser honestos e abertos com nós mesmos,

veremos a verdade a nosso respeito, e isto deveria sempre ter

um efeito humilhante em nós. Orgulho impede nossa habilida-

de de submeter-nos a outro. Humildade nos liberta para assim

fazer.

Filhos que aprendem a se humilharem diante de homens

mais velhos terão maior facilidade em se humilharem diante de

Deus. 1 Pedro 5:5-6 diz, “Semelhantemente vós, jovens, sede su-

jeitos aos anciãos; e sede sujeitos todos uns aos outros e revesti-

vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá gra-

ça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de

Deus, para que, a seu tempo, vos exalte.” É bem melhor ser le-

vantado por Deus do que tentar nos levantar pela estima exces-

siva que temos de nós mesmos.

Filhos aprendem paternidade

Ser um bom pai provavelmente gerará bons filhos. No en-

tanto, alguns filhos se perdem não importa quão bom fora sua

criação. Pais não devem insistir em se culpar. Como é que o pai

do filho pródigo deve ter se sentido quando seu filho saiu de

casa e esbanjou sua herança? (Ver Lucas 15:11-24.) Provérbios
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22:6 diz, “Instrui o menino no caminho em que deve andar, e,

até quando envelhecer, não se desviará dele.” As escrituras di-

zem que o filho pródigo caiu em si e voltou para casa. Será que

o treinamento que o pai lhe dera quando criança surtiu efeito

na hora daquela decisão?

Bons filhos se tornam bons pais assim como boas árvores

dão bons frutos. O pai é colocado no filho para que o filho possa

se tornar um pai. E quando o filho se torna um pai, ele ainda

retém o coração do filho por dentro. O pai e o filho são um

dentro dele. Se conhecermos filiação, conheceremos paterni-

dade. Se conhecermos paternidade, conheceremos filiação. Não

podemos separar os dois.

Passamos por três estágios em nosso desenvolvimento es-

piritual. Começamos como bebês e crianças, em seguida nos

tornamos filhos (jovens), e finalmente nos tornamos pais. Pais

são centrados em crianças, filhos são centrados em pais, e crian-

ças são centrados em si mesmo. Deus, o Pai, é centrado em cri-

anças, e Jesus, o Filho, é centrado no pai. A maioria de nós é

criança egoísta. Devemos amadurecer para sermos filhos que

são centrados no pai e irmos adiante a paternidade.

Filiação é uma passagem para tornar-se o pai. Os atribu-

tos de caráter que um filho aprende se tornam atributos inesti-

máveis de paternidade.

Os atributos de caráter de submissão, obediência, confi-

ança, e humildade nos ensinam como estarmos em autoridade.

Se não tivermos estes atributos, não exerceremos autoridade

santa. Provavelmente não nos será dada autoridade, e qualquer

autoridade que pensamos que temos será opressiva.

Verdadeira autoridade e submissão àquela autoridade é

libertadora. Crianças que aprendem a respeitar limites crescem

com um conforto e segurança que traz liberdade. Crianças que

não têm limites nunca aprendem verdadeiramente quem são e

se tornam escravas a coisas como medo, insegurança, conflito,

e cobiça. Certa quantidade de estrutura é liberadora; uma falta

de estrutura gera anarquia.

Jesus, o Filho modelo

Se não tivemos um modelo terrestre de pai quando cres-

cíamos, teremos que aprender a ser pai de outra fonte. A fonte

perfeita é Pai-Deus que quer ser nosso pai e libertar-nos da barra

da saia emocional da nossa mãe.

A única maneira que podemos aprender de Deus é ser pri-

meiro um filho em relacionamento com Deus. Isso significa que

temos que submeter-nos a disciplina do Senhor. Significa que

temos que aprender a obediência da forma que Hebreus 5:8 diz

sobre Jesus: “Ele aprendeu a obediência por aquilo que pade-

ceu.”

Jesus, como o Filho de Deus, é o modelo para seguirmos

em nossa relação com o Pai-Deus. Ele é nosso único exemplo

para aprender a filiação.

Pais cristãos são encorajados à serem Jesus não só com

seus próprios filhos mas com as crianças sem pai nas suas co-

munidades, especialmente sua comunidade de fé – guiando es-

ses meninos para se tornarem filhos de Deus e pais futuros.

Caraterísticas de bons filhos

Jesus amou Seu Pai mais do que a Si mesmo. Ele provou

isso sendo obediente até à morte (Fp. 2:8). Agape (o amor do

tipo de Deus) tem a ver com o negar a si dos seus caminhos

voluntariosos, auto-indulgentes, e orgulhosos. Jesus embarcou

no Seu próprio rasto de auto-negação quando Ele superou as

tentações do diabo no deserto. Ele passou por outra crise no

jardim do Getsêmane a caminho da cruz.

O amor que Jesus tinha pelo Pai era a força motivadora

por detrás da Sua compulsão de fazer a vontade de Seu Pai. Ele

não desejava mais nada. Este impulso O deu Sua capacidade de

superar o si a cada momento.

Ele começava cada dia em oração para descobrir qual era

a ordem do dia de Seu Pai. Ele fazia somente aquilo que via Seu
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Pai fazer. Ele foi obediente e fiel até o fim. “Não a Minha vontade,

mas a Sua.”

Isaac teve um antegosto do amor agape. Seu amor e res-

peito por seu pai o deu a força e confiança necessárias para es-

tar disposto a entregar sua vida. Nós, como filhos espirituais, tam-

bém aprendemos obediência e fidelidade pelas coisas que pa-

decemos, permitindo a Cristo crucificar nosso velho homem de

natureza pecaminosa.

Jesus teve que Se submeter continuamente a direção do

Espírito Santo para poder conhecer e fazer a vontade do Pai.

Filhos espirituais se submetem continuamente a direção do Es-

pírito Santo.

Jesus tinha uma fome de justiça. Filhos espirituais têm uma

fome de justiça.

Ele tinha uma paixão por santidade. Filhos espirituais têm

uma paixão por santidade. Santidade não é “ir à igreja.” Não é

“ser bom.” Não é o que fazemos, o que vestimos, como arruma-

mos o cabelo, ou o que dizemos. Tem a ver com o que está acon-

tecendo dentro de nós como resultado do trabalhar do Espírito

Santo em nós. Tem a ver com sermos conformados como filhos

espirituais na imagem do Filho modelo, Jesus.

Jesus não fez provisão para a carne. Filhos espirituais de

Deus não fazem provisão para a carne. Aprendemos a negar nosso

homem da carne nas suas exigências, compulsões, e obsessões

mentais. Como fazemos isso? “Andai em Espírito e não cumprireis

a concupiscência da carne” (Gl. 5:16).

Tocando adiante

Precisamos aprender como ser um filho antes de saber

como ser um pai. No entanto, não podemos adiar a paternidade

até todos atingirmos àquele modelo ideal de paternidade. Apren-

demos paternidade ao aprendermos a ser um filho e aprende-

mos a ser um filho ao continuarmos a praticar a paternidade.

Paternidade e filiação andam de mãos dadas. Não podemos

aprender um sem o outro acontecer automaticamente. Um não

pode existir sem o outro. Não há tal coisa como pai a não ser

que haja filhos. Não há tal coisa como filhos a não ser que haja

pais. Os termos sugerem a existência um do outro.

Somente Deus, que é a máxima incorporação de paterni-

dade, pode nos trazer à verdadeira filiação. Submetamos a Ele e

Seu Espírito Santo para que Ele possa assim fazer.

Guia de processamento

Descreva brevemente o momento mais memorável em que

você foi obediente em fazer algo positivo quando lhe foi

pedido.

Você tinha um respeito saudável pelas autoridades que lhe

pediram este ato de obediência?

Como você vê a confiança fazendo parte deste ato de obe-

diência?

Como você vê a humildade fazendo parte deste ato de

obediência?

Como este ou outros atos de obediência lhe prepararam

para a idade adulta?

Descreva brevemente o momento mais memorável em que

você foi desobediente. Quais, se houve, foram as conse-

qüências?

Descreva brevemente como seu pai contribuiu em liber-

tar-lhe da barra da saia emocional de sua mãe.

Quais características de Jesus como o Filho perfeito em

relacionamento com Seu Pai-Deus você quer para si?

Exemplos: submissão, obediência, confiança, humildade,

e paternidade.

Ore e peça a Deus que chame à tona aquelas característi-

cas em você.

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.
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Capítulo 9

A verdadeira vocação do pai

Nem nos sonhos mais loucos de Buddy e Helen Watts pensa-

ram que o quinto filho dos seis que tiveram, em uma co-

munidade rural de Oklahoma, em um bairro negro pobre, da

periferia...que seu filho Júnior, um dia chegaria a ser chamado

de deputado federal. Mas, afinal – isto é América.”

Com esta observação, J. C. Watts concluiu seu discurso

emocionante na Convenção Republicana de 1996. Ele já tinha

estabelecido, no entanto, que “há um título que aprecio muito

mais que o título deputado, e é o título de Pai.” Ser um pai é a

verdadeira vocação de um homem.

Quando ouvimos o termo “vocação,” geralmente pensa-

mos no ofício ao qual somos mais especialmente adaptados ou

qualificados a cumprir. Às vezes simplesmente usamos aquele

termo para identificar nosso emprego, mesmo que o indivíduo

não esteja especialmente dotado para ele.

Entretanto, uma “vocação” tem realmente a ver com o

nosso chamamento. A maioria de nós sente-se “chamado” a fa-

zer uma ou outra coisa. Algumas pessoas acreditam que foram

chamadas para ser pregadores, professores, profissionais médi-

cos, políticos, empresários, donas de casa, assistentes sociais, con-

selheiros, cabeleireiros, carpinteiros, engenheiros elétricos, etc.

Nós que nos sentimos chamados para uma vocação espe-

cífica levamos à sério nossos chamamentos. Comprometemos

grandes quantias de dinheiro e tempo nos preparando para es-

tas carreiras. É especialmente recompensador quando podemos

encontrar emprego que nos apóia para fazer aquelas coisas que

sentimos chamados a fazer.

Há pouca dúvida que muitos de nós homens sentimos cha-

mados a fazer coisas diferentes que providenciam serviços im-

portantes para outros e nos permitem ganhar a vida neste pro-

cesso. Eu, não obstante, acredito que estes são nossos chama-

mentos secundários e não os primários.

Família é a verdadeira vocação do pai

Acredito que nossa vocação primária, nosso verdadeiro

chamamento, é ser o marido e pai nas nossas famílias.

O sentido original da palavra marido é “chefe de família.”

Tem a ver com o cuidar dos assuntos domésticos. Inclui a admi-

nistração geral dada ao pai perante a família toda.

O marido e pai é o pastor da sua família. Um pastor é um

que reúne, guarda, e cuida do rebanho. Aqueles que velam por,

e guiam, uma congregação de pessoas são comumente chama-

dos “pastores.”

Deus não chamou Abraão para ser um empresário, um

fazedor de tendas, ou um comerciante; Ele o chamou para ser o

pai de uma multidão. Da mesma maneira, Deus também nos

chama para ser pais. Abraão, no entanto, se ocupou com coisas

que proviam os cuidados e alimento de sua família. Da mesma

forma, Deus nos chama a trabalhos que nos permitem prover

para nossas famílias, e estes trabalhos muitas vezes servem a

outros também.

“
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Porém, nossa vocação primária é a família. Este é o nosso

emprego, nossa prioridade, nosso foco, e a meta da nossa vida

quer estejamos conscientes disso ou não, quer estejamos buscan-

do isso ou evitando-o. Qualquer outra coisa que fazemos é para

sustentar esta vocação primária. Este chamamento de Deus para

um homem ser o pastor de sua família habita dentro do seu seio.

Família é a função do pai

Por causa deste chamamento, o pai tem uma função na

família que ninguém mais pode realizar. Uma mulher deixada

sozinha para criar os filhos tem que fazer o melhor que pode,

mas ela nunca pode ser um pai para eles, nem o pai pode ser

uma mãe para eles. As crianças precisam tanto de pai como de

mãe. Estes são dois papéis e funções distintamente diferentes.

Cada criança tem um vácuo em sua alma que precisa ser preen-

chido com uma mãe e um pai.

Quando um ou ambos estão faltando, a criança experi-

ência algum grau de deficiência social, emocional, e espiritu-

al. Tal deficiência é abusiva mesmo que esta ausência seja ine-

vitável às vezes. Pais que são deixados para criar seus filhos

sozinhos não são sempre os culpados. Devem ser encorajados

e ajudados por outros das suas famílias e comunidades da fé

tanto quanto possível.

Que Deus abençoe os bons homens e mulheres que de-

ram lares e uma vida repleta de amor e cuidados às crianças

abandonadas. Que Deus abençoe padrastos e madrastas que pro-

videnciam um ambiente de amor, apreço, e respeito nestas situ-

ações difíceis. Teremos que tirar o melhor partido possível da-

quilo que temos. No final, porém, precisamos trabalhar para a

restauração dos homens à santidade para que possam recupe-

rar seu chamamento como maridos e pais, para que possam ver

este chamamento como sua vocação primária e não cedê-la às

mães, avós, ou padrastos. Ninguém pode preencher completa-

mente o papel de pai como o pode o pai genético da criança

quando ele estiver cumprindo sua vocação com justiça.

Família é o foco do pai

Como pais, chamas de ciúme deveriam incendiar em nos-

sos espíritos para lutar por nossas famílias e nosso direito de ser-

mos pais justos para nossos filhos. Em vez de correr da respon-

sabilidade de família, pulamos no meio dela. Em vez de empacar

com o desafio da paternidade responsável, nos precipitamos de

cabeça em direção a ela. Em vez de esvair-se no esquecimento,

encaramos nossas inseguranças e temores e declaramos, “Não

mais! Permaneceremos firmes no nosso chamamento de Deus.”

Saímos do esconderijo no cyberspace, o camarim no clu-

be, nossas picapes – o nevoeiro das nossas obsessões – para fo-

calizar nessas responsabilidades domésticas que nos dizem res-

peito. Descobrimos que nossas famílias são mais do que algo que

temos que incluir nas nossas atividades de vez em quando. Des-

cobrimos que nosso lugar é na caixa de brinquedos com nossas

crianças.

Aprendemos como focalizar naquilo que Deus nos cha-

mou para ser quando observamos a maneira que Deus age como

pai conosco. Entendemos que é da nossa conta fazer aquilo que

sabemos, apoiando-nos bastante na graça e misericórdia de um

Deus perdoador. Nos esforçamos para tornarmos tão competen-

tes nos trabalhos como pais quanto somos nas nossas vocações

secundárias.

Deus quer que tenhamos o melhor emprego possível como

provisão para nossas famílias. Ele quer que façamos do nosso

melhor naquele emprego. Mas Ele quer isso para que cumpra-

mos nosso papel primário como maridos e pais. Família é o nos-

so foco principal.

Família é a posse do pai

Com certeza, a família pertence a todos os seus membros.

Mamãe tem feito o maior sacrifício de todos criando as crian-

ças. Ela vai sentir-se naturalmente, e com toda justiça, possessi-
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va da sua família. Não queremos tirar isto dela. Não obstante,

papai precisa enxergar seu papel único de posse da família se

ele vai assumir sua responsabilidade e administração dela.

No espírito de Abraão, a família do pai saiu de seus lom-

bos e é uma extensão do próprio homem. Sua família é sua pró-

pria possessão assim como nós, como família de Deus, perten-

cemos a Deus.

Deus, como Pai, queria um povo para Sua própria posses-

são quando Ele escolheu Israel. Deuteronômio 7:6 explica, “Por-

que povo santo és ao SENHOR, teu Deus; o SENHOR, teu Deus,

te escolheu, para que Lhe fosses o Seu povo próprio, de todos os

povos que sobre a terra há.”

Pai-Deus reafirmou este chamamento no Novo Testamen-

to perante Sua assembléia dos chamados para fora. Lemos em 1

Pedro 2:9, “Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a

nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes

daquele que vos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz.”

Apesar de família ser a possessão do pai, esta posse não

autoriza a nós pais sermos ditadores. Não somos autocratas e

nossos familiares não são nossos escravos. Ao contrário, existi-

mos para servi-los e satisfazer suas necessidades.

Família é a responsabilidade do pai

Se família é o chamamento e a posse do pai, então família

é a sua responsabilidade.

Deus colocou o marido como o cabeça da esposa que au-

tomaticamente faz dele o cabeça ou pastor de sua família. Ele é

responsável por ela. Ele tem o chamamento e a unção de Deus

para ser o cabeça. Ele não pode abdicar ou delegar aquela res-

ponsabilidade a outro.

Muitos de nós homens desfrutam da autoridade que acom-

panha ser o cabeça da família, mas não assumimos muito bem a

responsabilidade que acompanha a autoridade. Toda autorida-

de leva consigo responsabilidades correspondentes. Autoridade

é uma responsabilidade em si mesma. Quando nos é dado res-

ponsabilidade, nos tornamos autoridade naquela área de admi-

nistração. Não podemos ter uma sem a outra.

O pai é responsável perante Deus por aquilo que acontece

com sua família. Uma mulher pode acabar tendo que assumir

responsabilidades que ela não devia ter, mas não será responsa-

bilizada por aquilo que não era dela.

Família é a intendência do pai

Um intendente por definição é um que administra a pro-

priedade, as finanças, ou outros assuntos de outra pessoa. Em

outros usos do termo, um despenseiro pode ser um que é en-

carregado dos assuntos de uma família de uma grande propri-

edade e cujos deveres podem incluir supervisão da cozinha e

dos servos, gerenciamento das contas, ou um que age como

um supervisor ou administrador para outro (como em finan-

ças ou propriedade).

A família do pai é sua verdadeira vocação, função, foco,

possessão, e responsabilidade mas só porque lhe foi dado por

Deus para sua intendência. Porque na realidade Deus é o único

possuidor de todos nós, inclusive da família. A própria idéia de

família pertence a Ele.

Para nós, como maridos e pais, foi dado intendência da

parte de Deus para certas áreas de administração em virtude

de nosso chamamento como homens. Nosso cargo de

despenseiro se extende ao limite total de nossas áreas de admi-

nistração.

Somos intendentes sobre todas as áreas de vida relativas

a nós mesmos e nossos familiares. Estas áreas principais são

espirituais, físicas, emocionais, relacionais, sexuais, mentais, fi-

nanceiras, educacionais, sociais, políticas, carreiras e empre-

gos, e recreacional. Somos responsáveis por aquilo que nossos

filhos lêem, assistem, ouvem, e aprendem sobre Deus. Somos

responsáveis por sua saúde, bem-estar – tudo.
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O pai que tem o Espírito de Deus dentro dele começará a

sentir suas responsabilidades de despenseiro em todas estas áre-

as de sua vida.

Além disso, ele tem várias responsabilidades de intendente

perante seus familiares sejam eles sua esposa e filhos, irmãos e

irmãs, pais idosos, ou, até certo ponto, sua família natural am-

pliada. Se os homens adultos no lar hoje estivessem agindo res-

ponsavelmente como despenseiros em todas estas áreas da vida,

haveria menos desabrigados e pouca necessidade por assistên-

cia social.

Na hora em que nós pais enxergarmos que a família é a

nossa verdadeira vocação, veremos que ser o pai é também uma

alta honra e privilégio que Deus nos outorgou.

Guia de processamento

Seu pai fez da família sua vocação primária?

Se não, como sua vida familiar poderia ter sido diferente

se ele tivesse feito da família sua vocação primária?

Se casado, você faz da sua família sua vocação primária?

Se não, que mudanças você faria para fazer da sua família

sua vocação primária?

Quão disposto você está a fazer isto?

Escreva uma afirmação específica de responsabilidade

sobre cada área de sua vida que você consegue perceber

que esteja em seus cuidados; responsabilidades tais como

espirituais, físicas, emocionais, relacionais, sexuais, men-

tais, financeiras, educacionais, sociais, políticas, profissio-

nais (carreiras e empregos), e recreacionais.

Que metas você tem ou precisa ter para atender às suas

responsabilidades naquelas áreas?

Que progresso você está fazendo para alcançar aquelas

metas?

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.

Capítulo 10

Características do ancião

em formação

Entramos na família de Deus como criancinhas. Criancinhas

dependem completamente dos pais. É assim que Deus quer

que sejamos perante Ele. Ele quer que dependamos Dele sem

restrições, mas Ele não quer que permaneçamos como

criancinhas porque crianças são geralmente egoístas.

Deus quer que cresçamos para tornar-nos filhos da obedi-

ência. Filhos da obediência desviam suas preocupações do si

para buscarem a vontade do seu pai.

No final, Deus quer que amadureçamos e nos tornemos

pais no Seu Reino. A principal preocupação do pai é pelos fi-

lhos. Verdadeiros anciãos no Reino de Deus são pais espirituais.

Anciãos no Reino

O termo ancião vem da palavra grega presbuteros que sig-

nifica literalmente “um homem mais velho.” Provavelmente se
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refere a idade cronológica dos homens em uma assembléia de

chamados para fora. Certamente tem a ver com maturidade es-

piritual que só pode vir com o passar de anos na fé.

O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo (a quem chamou de

“meu verdadeiro filho na fé”) e fez uma relação de certos requi-

sitos para um ancião:

“Convém, pois, que o bispo [literalmente, ‘superintenden-

te’]14 seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, só-

brio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar; não dado ao vi-

nho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas

moderado, não contencioso, não avarento; que governe bem a

sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a mo-

déstia (porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa,

terá cuidado da igreja assembléia de Deus?); não neófito, para

que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Con-

vém, também, que tenha bom testemunho dos que estão de fora,

para que não caia em afronta e no laço do diabo” (1 Tm. 3:2-7).

Estes requisitos têm a ver com caráter e integridade. Verda-

deiros anciãos no Reino de Deus são pais espirituais chamados

por Deus para apascentar e superintender a família de Deus. De-

vem ser figuras paternais para todos os pais naturais de família.

Anciãos no lar

Ainda que nem todos nós somos chamados por Deus para

ser um ancião no Reino de Deus, estes requisitos para anciãos

servem como modelo para todos os homens que desejam cará-

ter santo. Servem como postes indicadores para aqueles entre

nós que querem aprender como ser superintendentes e pastores

em nossos próprios lares. Devemos almejar ser tais homens de

caráter e integridade. Queremos que o Espírito Santo cultive estas

características em cada um de nós.

E qual a aparência destas quando estão operando? Olhe-

mos cada uma destas características para ver como se aplicari-

am a maridos e pais.

Sem repreensão15

“Um bispo deve ser acima de repreensão.” A palavra grega

por “acima de repreensão” é anepilemptos. Tem a ver com estar

acima de crítica, vergonha, e desgraça. Na Versão King James,

esta palavra é traduzida “inculpável” e na New International

Version (NIV), “acima de repreensão.” An Expository Dictionary

of New Testament Words de W. E. Vine diz que literalmente signi-

fica “‘que não pode ser segurado,’ portanto, ‘não aberto a censu-

ra, irrepreensível.’”16

Caráter tem a ver com quem somos – sendo, não fazendo;

caráter e não atuação. Não pode ser fingido. No entanto, ainda

estamos no processo de nos tornar quem somos em Cristo. Até

alcançarmos aquele lugar de perfeição, precisamos fazer o me-

lhor para ser inculpáveis. Devemos viver nossas vidas de tal for-

ma que ninguém pode achar erro legítimo em nós.

Marido de uma mulher

A maioria dos eruditos concordam que a frase “marido de

uma mulher” se refere a prática de poligamia que era comum

entre os gentios da época. Outros acreditam que deveria incluir

divorciados também. Esta escritura não diz explicitamente se

14 Ancião, bispo, e pastor são termos sinônimos no Novo Testamento. Isto se vê com

mais nitidez em Atos 20:17-28: Paulo chamou os anciãos de Éfeso a juntarem-se à ele

em Mileto. Entre outras coisas ele disse, “Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre

que o Espírito Santo vos constituiu bispos [superintendentes], para apascentardes [ser

zagal, pastorear] a igreja de Deus.”

15 Esta e as características seguintes foram extraídas do The Interlinear Greek-English

New Testament que utiliza The Nestle Greek Text with a Literal English Translation by

The Reverend Alfred Marshall D. Litt, © Samuel Bagster and Sons Ltd. 1958, como se vê

no The Zondervan Parallel New Testament in Greek and English (Grand Rapids, MI:

Zondervan, 1977).
16 W. E. Vine, Jr., Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words,

eds. Merrill F. Unger and William White (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1985), 68.
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inclui divorciados, mas podemos supor com segurança que fala

contra a poligamia. Casamentos polígamos não têm base para

aceitação de acordo com ensinamentos do Novo Testamento.

O marido no Novo Testamento tem sua deixa dos anciãos

na assembléia e se compromete a ser homem de uma mulher.

Ele não é um homem paquerador, mulherengo, adúltero, usuá-

rio de pornografia, viciado em sexo. Existem poucas coisas, se

alguma, que prejudicam mais a família do que o adultério.

O pai é fiel e dedicado a sua esposa e filhos, e a assembléia

toda sabe disto a seu respeito.

Moderado

A palavra grega por “moderado” é nephalios que vem da

palavra raiz que tem a ver com estar livre da influência de

inebriantes. Fala de ter a cabeça desembaciada e sob auto-con-

trole. Tem sido usada em associação a “vigilância” mas não é a

palavra por “vigilância.”17 A Versão King James a traduziu “vigi-

lante” e “sóbrio.”

O pai é tanto sóbrio como moderado.

Sensato

A palavra grega por “sensato” é sophron que está de acordo

com ter bom senso e demonstrar auto-controle. A Versão King

James a traduz como “bom comportamento” e a New International

Version (NIV), “respeitável.” Tem também sido traduzida como

“prudente” e “mente sã.” Mente sã neste contexto fala de como

pensamos assim como aquilo em que pensamos.

O pai é dado a sabedoria, conhecimento, e entendimen-

to. Ele aplica consideração prática e razoável às suas decisões.

Ele não é impulsivo no seu pensar ou atuar. Ele busca o conse-

lho de outros. Ele não raciocina o mau comportamento. Em vez

disso, ele se comporta de tal forma que ele ganha o respeito dos

que estão no seu universo de relacionamentos, especialmente

os da sua própria casa.

Ordenado

A palavra grega por “ordenado” é kosmios que tem a ver

com ser decente, modesto, e ordenado em aparência e compor-

tamento. A Versão King James a traduz como “bom comporta-

mento” e a New International Version (NIV), como “respeitável.”

O pai tem ordem na sua vida. Se nossas vidas pessoais são

desordenadas, toda nossa casa sentirá os efeitos. Devemos pro-

gredir em direção à meta de sermos respeitáveis, decentes, mo-

destos, e ordenados em todos os aspectos de nossas vidas.

Dado à hospitalidade

A palavra grega por “hospitalidade” é philoxenos, que é

uma combinação de duas palavras gregas: philos que tem a ver

com amor afetuoso, fraternal e xenos que denota um forasteiro.

Assim, poderia traduzir-se, “recebendo um forasteiro com afeto

fraternal.”

Tristemente, muitos pais permitiram que seus próprios fa-

miliares se tornassem desconhecidos assim como se tornaram

desconhecidos para eles. O pai é “dado à hospitalidade” em pri-

meiro lugar a membros da sua própria casa. Ele os recebe afetu-

osamente.

Apto para ensinar

A palavra grega por “apto (capaz) para ensinar” é didaktikos

que tem a ver com dar instrução.

O pai aceita responsabilidade não só de ensinar seus fi-

lhos no raio do seu conhecimento e habilidade, mas também se

assegura que seus filhos aprendam aquilo que precisam saber17 Ibid., 583.
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além do seu raio de conhecimento e habilidade. Nós e nossas

esposas somos uma equipe na educação dos nossos filhos.

Todos estes outros aspectos de caráter do pai como aqui

exemplificados nos qualificam ainda mais a ensinar nossos fi-

lhos. Comunicamos muito a nossos filhos sendo homens de ca-

ráter e integridade. Homens que ensinam têm uma influência

especial nas crianças que ensinam.

Não um bebedor excessivo

A palavra grega por “bebedor excessivo” é paroinos que

literalmente significa “no vinho,” ou “permanecendo no vinho.”

Tem sido traduzida “bêbado” e “dado ao vinho forte.” A Versão

King James a traduz “não dado ao vinho” que sugere abstinência

total e a New International Version (NIV) “não dado a muito vi-

nho” que sugere temperança. O dicionário Vine diz que tem mais

a ver com os efeitos de beber vinho do que o ato de beber vinho

– portanto, um brigão.18

Isto se aplica, com certeza, àqueles indivíduos que não

seguram a bebida, que não mantêm sobriedade e comportamen-

to correto.

Muitas pessoas “dadas a” bebida são vítimas do alcoolis-

mo. A bebida assumiu o controle. A abstinência total é obrigató-

ria para alcoólatras. Abstinência é até uma prática boa para to-

dos nós visto que nenhum de nós pode ter certeza que ficare-

mos livres do alcoolismo. Às vezes só sabemos após alguns anos

de nos aprofundar mais e mais.

É difícil um alcoólatra acreditar que ele realmente é um

alcoólatra. Negação é outro nome para esta doença. O homem

que é propenso a influência de inebriantes será um homem per-

turbado. Ele é provavelmente o viciado na sua família

disfuncional, envergonhada. Portanto, se pensamos que possi-

velmente somos alcoólatras, precisamos admití-lo e buscar aju-

da. Muito apoio amoroso está disponível hoje em dia.

O pai buscará libertação de tal escravidão em considera-

ção a ele próprio tanto quanto a família.

Não um espancador, mas longânimo

A palavra grega “espancador” é plekte e tem a ver com

bater em outros. Pode estar associada a briga. A Versão King James

a traduz “nenhum golpeador” e a separa da palavra “paciente”

(longânimo). O New International Version (NIV) mantém estas

duas palavras em justaposição assim como o grego e a traduz

“não violento, mas manso.”

Espancadores estão cheios de raiva devido talvez a ques-

tões não resolvidas em suas vidas. São viciados em controlar

outros e são fisicamente abusivos. Tentam controlar outros com

violência ou ameaças de violência. Suas vítimas são geralmente

os membros da sua própria casa – a esposa e o filho espancados.

Espancadores também podem ser verbalmente abusivos,

causando trauma emocional aos membros da sua casa.

Espancadores espirituais tentam controlar o comporta-

mento de outros com legalismo religioso. Requerem perfeição,

e sua aceitação de outros se baseia em desempenho.

Espancadores operam debaixo de um critério duplo se-

jam eles abusivos física, verbal, ou espiritualmente. É aceitável

eles errarem, mas não é aceitável outros errarem. São intoleran-

tes dos defeitos dos outros. Suas próprias inseguranças são tão

grandes que eles têm enormes dificuldades em admitir suas pró-

prias falhas, então permanecem em negação de si mesmos, seus

problemas, e seus defeitos.

O pai não é um espancador. Ele não é violento, mas é

manso. Sua voz, seu toque, e sua personalidade são suaves. Aque-

la mansidão é como um cobertor de segurança para todos. Sua

esposa e filhos sabem que podem depender do pai para ouvi-los

e confortá-los com suas palavras suaves e mansas. Ele explica

suas razões, assim dando entendimento e sabedoria.

18 Ibid., 77.



106 107Em busca do papai Características do ancião em formação

Isto não quer dizer que um homem nunca pode irar-se ou

levantar a voz, mas ele deve controlar seu espírito e não deixar suas

emoções o controlarem. “Melhor é o longânimo do que o valente,

e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade” (Pv.

16:32). “Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o

homem que não pode conter o seu espírito” (Pv. 25:28).

Paciente

A palavra grega por “paciente” é epieikes que significa

manso, paciente, atencioso. A Versão King James a traduz “paci-

ente” e a New International Version (NIV), “manso.” Filipenses

4:5, usando esta palavra, exorta a nós todos: “Seja a vossa eqüi-

dade [moderação, mansidão, benignidade, paciência] notória a

todos os homens.”

Sem contenda

A palavra grega usada para “sem contenda” é amachos

que literalmente tem a ver com “não lutar.” A Versão King James

a traduz “não um briguento” e a New International Version (NIV),

“não contencioso.”

O pai é um pacificador que vive princípios de Cristo tais como

“amai vossos inimigos,” “ofereça a outra face,” e “fazei bem aos que

vos maltratam.” Jesus ensinou, “Bem-aventurados os pacificadores,

porque eles serão chamados filhos de Deus” (Mt. 5:9).

Não avarento

A palavra grega por “não avarento” é aphilarguros que tem

a ver com não ser cobiçoso. A Versão King James a traduz “não

ávido por ganho imundo” e a New International Version (NIV),

“não um amante do dinheiro.”

Qualquer homem que estiver obcecado com lucro mate-

rial provavelmente será candidato a perseguir este de forma ile-

gal, imoral, ou faltando em ética. Eventualmente ele fará qual-

quer coisa para o conseguir. Ele nunca fica satisfeito com o que

tem, mas é viciado em “mais.” Ele se esforçará por lucro para si

e não em consideração de causas espirituais e santas.

Além disso, o homem de avareza é bem capaz de tornar-

se um marido e pai ausentes. Suas riquezas podem comprar-lhe

poder e proeminência no mundo, mas ele pode ser um desastre

com a família em casa. Qualquer que estiver em seu caminho se

machucará. Ele usará pessoas para seu próprio adiantamento.

Não há nada de errado em ter riquezas ou querer o melhor

possível para nossas famílias. O apóstolo João escreveu, “Amado,

desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim

como bem vai a tua alma” (3 João 1:2). A riqueza em si é neutra,

nem boa nem má. O homem cruza a linha, no entanto, quando

ele se torna obcecado com seu desejo por riquezas. A opulência

se torna o seu deus, seu objeto de adoração. Assim como com

qualquer deus ídolo, acaba por controlá-lo. Ele logo adotará a fi-

losofia do ladrão, “O que é teu é meu, o tomarei.”

O pai não cobiça mais só para ter mais. Ele não cobiça a

esposa ou propriedade do seu próximo, mas aprende a se con-

tentar em qualquer estado que se encontrar. Esta paz e conten-

tamento transferem a seus familiares.

Governa bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a

seriedade

A palavra grega por “governar” é proistemi que tem a ver

com ser um líder, tendo autoridade sobre, governando, cuidan-

do, ajudando. A Versão King James diz, “governa bem a sua pró-

pria casa” e a New International Version (NIV), “ele precisa go-

vernar bem a sua própria família.” Vine diz que esta palavra “go-

vernar” literalmente significa “‘achar-se diante,’ portanto, ‘con-

duzir, atender a’ (indicando cuidado e diligência).”19

O pai é um homem que tem a posse da sua própria alma,

tem uma confiança quieta a seu próprio respeito, alcançou o

19 Ibid., 540.
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respeito da sua família, e é confiável como o líder na sua casa.

Seus filhos estão sujeitos a ele em toda a seriedade. Vine diz que

“seriedade” neste sentido “denota ‘venerabilidade, dignidade’; é

uma característica necessária da vida e conduta de cristãos.”20

Governar a casa não significa ser um ditador. Sujeição não

é opressão. Sujeição é um ato voluntário em resposta ao amor,

confiança, e respeito. Respeito se ganha, não se exige.

O pai é um homem solícito, sustentador (apoiador), com-

preensivo, brincalhão que sabe quando e como disciplinar cor-

retamente seus filhos e, desta forma, ganha seu respeito. Eles

aprenderão o sentido de respeito neste processo.

Não um neófito

A palavra grega por “neófito” é neophutos. É uma combi-

nação de neos que significa “novo” e phuo que significa “cha-

mar à tona, produzir” de acordo com Vine.21 No contexto do

versículo significa, “não um novo convertido.” A Versão King

James traduz a frase “não um noviço” e a New International

Version (NIV), “Ele não deve ser um recém convertido.”

Paulo explica que um noviço não deve ser eleito um ancião

“para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo.”

Todos os pais serão noviços no início. O maior problema

com jovens se tornando pais hoje em dia é a falta de um modelo

vindo antes deles. Este aspecto mais importante na vida de um

homem recebe a menor quantidade de treinamento e atenção.

Nunca é tarde demais para melhorarmos nossas destrezas

como maridos e pais. Podemos aprender uns dos outros.

Ter um bom testemunho

A palavra grega por “testemunho” é marturia que tem a

ver com ser uma testemunha, tendo a oportunidade de testificar.

A Versão King James a traduz “bom relato” e a New International

Version (NIV), “boa reputação.”

O caráter e a integridade associados ao pai são um teste-

munho para aqueles que estão do lado de fora da comunidade

da fé. Ser um bom testemunho vai além de ser sem culpa. Suge-

re que devemos viver nossas vidas de tal maneira que outros

serão capazes de enxergar Jesus em nós. De todos os meios, os

membros da nossa própria casa precisam enxergar Jesus. O ma-

rido é um tipo de Cristo no lar. Se ele verdadeiramente tiver a

natureza de Jesus nele, isto será percebido em todo lugar que ele

for. Ele será um testemunho ambulante.

“Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire,

mas, no velador, e dá luz a todos que estão na casa” (Mt 5:15).

Ao começarmos a adquirir estas características de ancião,

ensinaremos nossos filhos pelo exemplo. É de geração em gera-

ção. Pais obtêm o pai para poder passá-lo aos nossos filhos que

crescem para passá-lo adiante aos seus filhos.

Guia de processamento

Escreva sobre uma ocasião recente quando seu caráter ou

integridade foram testados e pergunte-se: em uma escala

de um a dez, com dez significando perfeição no seu de-

sempenho, qual foi o nível em que você ficou acima do

próprio, moderado, sensato, ordenado, hospitaleiro,

longânimo (paciente), sem contenda, generoso, prestativo,

e um bom testemunho?

O que você poderia ter feito de outra forma para aumen-

tar sua nota em qualquer destes quesitos?

Aplique este teste freqüentemente a situações desafiado-

ras em sua vida. Tal prática deve ajudar a sensibilizar-lhe a

responder de forma diferente no futuro.

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.
20 Ibid., 278.
21 Ibid., 436.
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Capítulo 11

Um homem em servidão

Grandeza na família de Deus não é determinada por voto po

pular. Não é uma questão de quem tem mais poder, prestí-

gio, dinheiro, ou a posição ou o louvor mais elevados. É conce-

dida aos mansos e humildes que servem sem se preocuparem

com estas coisas.

Jesus explicou a Seus discípulos, “Se alguém quiser ser o

primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos” (Marcos

9:35). Em outra ocasião Ele disse, “Porém, o maior dentre vós

será vosso servo” (Mt. 23:11).

As escrituras falam de Jesus como um servo: “Eis aqui o Meu

Servo, que escolhi...” (Mt. 12:18). Existem muitas referências em que

os apóstolos falavam de si mesmos como servos. Gálatas 5:13 exor-

ta, “Irmãos...servi-vos uns aos outros pelo amor.” Dados estes exem-

plos, fica claro que o pai precisa ser um servo para sua família.

Servidão

Eu comparecia regularmente a um almoço de homens

cristãos que se encontravam em um restaurante muito agradá-

vel. Nos reuníamos todos, convivíamos, comíamos a nossa re-

feição abundante, compartilhávamos os nossos testemunhos,

orávamos uns pelos outros, e voltávamos para casa. Eu sempre

me divertia.

Um dia eu percebi o nosso garçom em pé encostado na

parede, de braços cruzados, despretensioso e aguardando a che-

gada do próximo. Assentando-se este, ele se aproximava tran-

qüilamente e perguntava, “Café ou chá?” Ele fez isto com cada

um de nós. Cada um de nós respondia mas mal o percebia. Após

servir, ele retomava sua postura na parede, esperando a entrada

do próximo homem. Foi característico da maneira quase invisí-

vel com que nos servia por toda nossa refeição.

Neste dia em particular, eu senti como se o Espírito Santo

me cutucasse e me dissesse para olhar todos estes homens cris-

tãos. “Ouça eles,” Ele disse. Alguns, reconhecidamente, eram

bastante ruidosos, arrogantes, e jactanciosos a respeito do que

Deus havia feito em suas vidas. Então, Ele me disse para olhar o

garçom encostado na parede. Ao olhar, Ele me perguntou, “Qual

é o maior dentre vós?” A resposta se tornou óbvia pela pergunta

– era o garçom. Nunca pude me livrar daquela imagem de um

servo-ministro. Na verdade, nem quero. Me mantém de mente

sã.

Jesus tinha acabado de comer Sua última ceia com os doze

quando Se ajoelhou para lavar os pés deles. Pedro protestou,

“Nunca me lavarás os pés” (João 13:4-8). Pedro pensou que era

ele que devia estar lavando os pés de Jesus. Ele não tinha enten-

dido ainda a ironia da verdadeira grandeza no Reino de Deus.

Pois no Reino, entenda, o maior lava os pés do menor.

Pais são vistos como os maiores aos olhos dos seus filhos.

Porém, alcançamos a verdadeira grandeza como Deus a vê quan-

do nos tornamos ministros-servos em nossas casas – lavando,

por assim dizer, os pés dos nossos familiares.

João Batista disse, “É necessário que Ele (Jesus) cresça e

que eu diminua” (João 3:30). É assim com nós pais – precisamos

diminuir em auto-importância para que o Servo-Cristo possa
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crescer em nós. Se servimos às nossas famílias da maneira que

Cristo serve a Dele, então nos relacionaremos às nossas famílias

como se fossem nossos discípulos. Veremos que é nosso traba-

lho, entre outras coisas, trazê-los a Jesus.

O pai serve sua família como o pastor, provedor, protetor,

médico, profeta, e sacerdote de sua casa. Ele serve em parceria

com sua esposa. Ela é sua adjutora; isto é, ela o ajuda a servir

destas maneiras.

O pai como pastor

Pastores são zagais. Aprendemos de Ezequiel 34 que os

zagais de Israel deviam guiar, apascentar, cuidar, e curar as ove-

lhas. As características de pastores espirituais (anciãos), como

eu disse, estabelecem o exemplo para cada pai que é o pastor de

sua família.

A esposa e os filhos do pai são suas ovelhas, pelo menos

até chegar aquele dia em que suas filhas se casarem e seus filhos

tomarem para si esposas e saírem de casa. O filho deixa a cober-

tura do seu parentesco para tornar-se a cobertura para sua pró-

pria esposa e família. O pai foi colocado nele para que ele possa

sair da casa de seu pai para ser o pai na sua própria casa.

As filhas deixam a cobertura de seu pai quando se casam.

Tradicionalmente tem sido o pai que acompanha sua filha ao

altar e lhe perguntam, “Quem dá esta mulher em casamento a

este homem?” Ele responde, “Sou eu.” Naquele momento signi-

ficativo no tempo, papai, que será sempre papai, renuncia sua

chefia e pastoreamento àquele outro homem na vida dela. Não

é uma coisa fácil para o pai consciencioso fazer.

O ensaio de casamento tinha começado. O pai de Brenda,

Gerald, ensaiava sua parte. “Quem dá esta mulher em casamen-

to a este homem?” Como um raio de sol através da neblina da

manhã, ele percebeu de repente que ele não poderia dizer, “Sou

eu” – ele não poderia entregar sua filha a este homem irrespon-

sável ainda que sua filha engravidara dele. Então, ele cancelou o

casamento. Brenda se submeteu e evitou-se um mau casamen-

to. Muitas filhas hoje em dia não teriam honrado seus pais de tal

maneira. No entanto, Gerald honrou sua filha ao agir de acordo

com sua consciência como o pastor de sua família.

O pai como provedor

Homens são “arrimos de família” por intuição. Geralmen-

te querem trabalhar e prover para suas famílias. Quando seus

instintos de prover são frustrados de alguma forma, tal como

incapacidade física ou de achar emprego, sentem uma perda de

virilidade.

No entanto, o homem que perde sua vida em trabalho

abandona sua família. A história tem sido revivida na vida real e

na ficção – a criança adulta irada ataca o pai por não estar pre-

sente para ele enquanto crescia. O pai responde consternado,

“Mas eu fiz por você.”

“Não é isto que eu precisava, pai. Eu não precisava de uma

casa grande e roupa cara. Eu precisava de você. Eu precisava de

um abraço. Eu precisava de um pai.”

O pai provê por seus familiares em todas as áreas da vida

sobre as quais lhe foi dada jurisdição. Ele provê fisica, espiritual,

mental, financeira, emocional, e socialmente.

O pai como protetor

Semelhantemente, homens são protetores instintivos.

Como o pastor e cabeça de sua casa, ele não somente tem a

responsabilidade pela proteção de sua família, como tem a au-

toridade espiritual e as armas para assim fazer. Como em todos

os outros aspectos de ministério a sua família, ele protege em

todas as áreas da vida.

Fisicamente, ele protege a saúde e o bem-estar da família

e mantém um bom ambiente para cada um dos familiares. Ele

os protege de danos físicos o máximo possível. Ele os ensina como
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evitar o perigo no que diz respeito aos estranhos, sexo, drogas, e

outras arapucas da vida.

Espiritualmente, ele protege sua casa ao assegurar que há

um ambiente de Espírito Santo nela e não um demoníaco. Ele

ensina valores espirituais, morais, e familiares a seus filhos. Ele

disciplina seus filhos com justiça. Ele os eleva na criação e ad-

moestação do Senhor. Ele é uma espístola viva em suas vidas.

Ele dá o exemplo como um guerreiro de oração que bus-

ca o Reino, um leitor da Bíblia. Ao aprender por si mesmo a ver-

dade de quem é Deus, ele se torna mais equipado para proteger

sua família das mentiras e enganos de falsas religiões, seitas, e as

doutrinas de demônios.

Ele estabelece um alicerce espiritual nas vidas de sua fa-

mília sobre o qual seus filhos podem construir pelo resto de suas

vidas. Aprendem a discernir verdades espirituais, certo e errado,

bem e mal, e verdade e falsidade.

Como parente, ele protege a integridade da família estan-

do presente e mantendo a família junta. Este trabalho erronea-

mente recai sobre outros familiares quando o pai não está pre-

sente, assim criando uma situação disfuncional na família.

Sexualmente, ele protege sua família da invasão da imorali-

dade que é tão facilmente acessada hoje em dia através da TV,

cyberspace, filmes, música, e a mídia impressa. Ele a protege dos

abusos potenciais de outros, e da permissividade da sociedade.

Ele protege com educação, comunicação, e pelo exemplo.

Ele mantém uma linha aberta com uma mente compreensiva. Ele

protege ao encher as taças dos seus familiares com amor para

que não precisem sair buscando em todos os lugares errados.

O pai como médico

Nosso papel como médicos pode não ser tão evidente para

nós homens quanto nossas outras responsabilidades, mas somos

curadores por instinto. Queremos que coisas quebradas sejam

consertadas, e normalmente queremos consertá-las nós mesmos.

Não somos peritos médicos, nem é esperado que sejamos. Mas

como cabeças espirituais das nossas casas, Deus nos deu a res-

ponsabilidade de prover cura física, espiritual, e emocional quan-

do ocorrem danos.

O pai cura pela oração. Aprendemos das escrituras que a

todos os crentes é dado a autoridade de curar. Marcos 16:17-18

diz, “E estes sinais seguirão aos que crerem...imporão as mãos

sobre os enfermos e os curarão.” Tiago 5:14-15 nos instrui, “Está

alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja [as-

sembléia dos chamados para fora], e orem sobre ele, ungindo-o

com azeite em nome do Senhor; e a oração da fé salvará [cura-

rá] o doente, e o Senhor o levantará...”

Seja ela cura de danos físicos ou de corações e sonhos

quebrados, a oração pode ser uma ferramenta de cura na mão

do pai. Devemos usá-la.

O pai cura pelo amor. Verdadeiro amor santo é agape.

Agape é a prontidão de entregar seus próprios interesses egoís-

tas pela causa e o bem-estar de outrem. Quando outros estão

disponíveis a nós em agape, o saberemos. Sentiremo-nos

conectados e não sós. O amor edifica.

O amor de Jesus é o máximo em cura do homem – espíri-

to, alma, e corpo. Ele continua a derramar Seu amor em nós

para dar-nos um reservatório de amor para derramar nos ou-

tros, começando pelas nossas próprias famílias.

O pai cura pelos cuidados. É difícil separar cuidados de

oração e agape. Oração é trabalho duro para a maioria de nós.

Eu preciso entregar minha vida para orar por outros. Eu tenho

coisas mais egoístas a fazer com meu tempo. Você não? Mas quan-

do me importo o suficiente para orar ou estar presente por ou-

tra pessoa na sua necessidade, estou demonstrando agape. Re-

almente ajuda saber que existe pelo menos uma pessoa que se

importa conosco, que verificará nossa condição e compartilha-

rá sua vida conosco. Pais que têm tempo para ouvir, brincar, e

trabalhar com seus filhos dão a estes filhos a confiança de que

seu pai realmente se importa com eles.



116 117Em busca do papai Um homem em servidão

O pai cura pelo perdão. Falta de perdão pode ser um dos

espíritos mais miseráveis e destrutivos em uma pessoa. Quando a

falta de perdão é desenfreada, pode crescer e tornar-se uma “raiz

de amargura.” Esta falta de perdão e amargura podem levar a pro-

blemas emocionais e físicos naquele que não perdoa. Espíritos que

não perdoam podem ser passados de uma geração a outra. No

entanto, no momento em que se perdoa e solta, cura e paz fluem

como um rio. O pai perdoa e dá o exemplo de perdão.

O pai cura pelo entendimento e seus ouvidos que ouvem.

Tantas vezes em relacionamentos de mentor, tudo que precisa-

mos é que alguém simplesmente ouça. O ouvinte não precisa

ter todas as respostas ou consertar nossos problemas. Às vezes

precisamos simplesmente ouvir aquilo que temos a dizer dizen-

do-o a outrem. Às vezes precisamos simplesmente dar vazão.

Todos nós precisamos ter alguém que se importe o suficiente

para ouvir com ouvidos que não sejam críticos, nem defensivos.

Nós pais precisamos cultivar o hábito de ouvir os outros por in-

teiro antes de responder. Precisamos manter abertas as linhas de

comunicação com nossas esposas e filhos.

O pai cura por palavras suaves. “Paus e pedras podem

quebrar meus ossos, mas palavras nunca podem me magoar.”

Errado! A Bíblia encarrega, “Pais, não provoqueis seus filhos a

ira, para que não desanimem” (Cl. 3:21). Palavras críticas, degra-

dantes, e ofensivas podem magoar profundamente a alma de

uma criança.

Se formos tensos, cheios de raiva, e perversos em nossas

palavras perante nossos filhos, eles se tornarão tensos, cheios de

raiva, e perversos. Palavras iradas e condenadoras provocarão

o próprio comportamento que tentamos impedir.

Por outro lado, se falarmos tranqüilamente com os nossos

filhos, se tornarão tranqüilos. Palavras edificantes preservam as

almas de nossos filhos e podem até trazer cura ao corpo. Provér-

bios nos instrui bem. “A resposta branda desvia o furor, mas a

palavra dura suscita a ira (Pv. 15:1). “A língua dos sábios é saúde”

(Pv. 12:18).

O pai cura pelo toque terno. Tantas crianças conhecem

somente abuso às mãos dos que cuidam delas. Ouço muitos adul-

tos dizerem que não se lembram de ter recebido abraços ou to-

ques carinhosos do pai. Precisamos todos tocar e sermos toca-

dos e abraçados de maneira santa.

Toques justos podem validar e verificar uma pequena pes-

soa que sofre de medo e insegurança. Pode comunicar mensa-

gens como, “Amo você por quem você é e não pelo seu desem-

penho.” “Está bem você me amar.” “Tudo vai dar certo.” “Você

está são e salvo aqui.” “Você é um de nós. Estamos conectados e

nada pode jamais romper isto.”

O pai como profeta

Profetas falam por Deus. Permanecem entre Deus e o povo

para falar ao povo da parte de Deus. Deveriam ter a palavra do

Senhor. São videntes. Percebem o coração de Deus. Chamam o

povo ao arrependimento quando vêem o povo em pecado e

injustiça.

Pais são profetas no lar no sentido em que devem manter

a família no curso com Deus. Quando a família como unidade

ou qualquer membro individual dela não acerta o alvo, é o lugar

do pai chamá-lo ao arrependimento. Isto não se faz com pala-

vras duras de legalismo dirigidas a pessoa, mas com palavras

atenciosas, amorosas, cheias de misericórdia e sabedoria que

atrairão o desobediente de volta a Deus.

Se o pai deve falar da parte de Deus, ele precisará conhe-

cer a palavra de Deus e passar tempo em oração com Deus, bus-

cando sabedoria e direção.

O pai como sacerdote

Sacerdotes falam pelo povo. Sacerdotes permanecem en-

tre o povo e Deus para falar com Deus da parte do povo. No

Novo Testamento, todos os crentes são sacerdotes pois podem,

com ousadia, chegar individualmente ao trono da graça.
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No entanto, o pai serve especificamente como sacerdote

da sua família de várias maneiras.

A função sacerdotal é ouvir pecados confessos. Isto nos leva

novamente ao aspecto médico do pai que toma o tempo para

ouvir com ouvidos compreensivos. Ele é paciente, manso, amá-

vel, sem ameaça, sem julgamento, e suficientemente apoiador para

obter a confiança da sua família como sacerdote. Ele poderá ser o

conselheiro dos seus familiares conforme sua disponibilidade de

ouvir suas confissões em amor e compreensão.

A função sacerdotal é perdoar e absolver pecados. Se ti-

vermos compreensão, poderemos guiar nossas famílias ao arre-

pendimento e perdão. Jesus deu a todos os crentes a autoridade

para perdoar e absolver os pecados de outros. Ele disse a seus

discípulos “Àqueles a quem remirdes os pecados, lhes são remi-

dos; e, àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos” (João 20:23).

“Remir pecados” significa conceder perdão por uma falta, ofen-

sa, ou injúria; perdoar, desculpar ou absolver. “Reter” significa

ter e manter como possessão; guardar, conservar, reservar.

Esta função sacerdotal é uma em que todos os crentes

podem empenhar-se, e é especialmente poderoso para pais fun-

cionarem desta forma. Não retemos os pecados de outro por

malevolência ou por qualquer motivação injusta. O pai mostra

e expressa o coração perdoador do Pai-Deus.

Um pai piedoso disciplinará seus filhos de acordo com a

palavra de Deus. Como profeta, ele os chamará ao arrependi-

mento e como sacerdote ele os absolverá dos seus pecados –

tudo em nome de Jesus. Que libertação ter alguém em autorida-

de nas nossas vidas declarar, “Seus pecados são perdoados”!

Todos nós precisamos ver mais perdão expressado em

nossos relacionamentos, especialmente na família. Pais dão este

exemplo.

A função sacerdotal é interceder em oração. Ter uma pes-

soa de autoridade orar sobre nós e interceder por nós é uma

coisa poderosa. “Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai

uns pelos outros, para que sareis; a oração feita por um justo

pode muito em seus efeitos” (Tg. 5:16). Deus ouve e responde a

oração. Ele nem sempre nos dá aquilo que pedimos, mas quan-

do estamos em contato com o céu, saberemos como orar de

acordo com a Sua vontade, para a Sua vontade ser feita tanto na

terra como no céu. Precisamos depender mais de Deus em ora-

ção e menos da nossa própria força.

A função sacerdotal é pronunciar as bênçãos. Deus é mo-

vido à ação quando o pai pronuncia a bênção sobre sua família.

Precisamos nos disciplinar a pôr as mãos sobre os nossos famili-

ares em tempos apropriados e pronunciar bênçãos sobre eles.

Desta forma romperemos as maldições, muitas das quais podem

ter sido passadas por gerações por causa dos pecados e as mal-

dições dos pais.

A função sacerdotal é quebrar o pão e derramar o vinho

da comunhão. O pão e o vinho celebram a vida, crucificação,

ressurreição, e ascensão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cris-

to. O pai, ao realizar estes vários aspectos de serviço (como pas-

tor, provedor, protetor, médico, profeta, e sacerdote), demons-

tra a vida de Jesus. Ele está quebrando o pão da vida e derra-

mando o vinho para sua família como sacerdote de sua família.

Ele une sua família em uma corda de três partes que não é facil-

mente quebrada.

Peça a Deus que te dê conhecimento por revelação de seu

chamamento como um servo a sua família. Além disso, peça-

Lhe que permita que sirva a eles como Cristo serve a todos nós.

Guia de processamento

Quem no seu passado foi um modelo excepcional de servo?

Como esta pessoa teve impacto na sua vida?

Que qualidades de serventia você reconhece em si mes-

mo?

Que qualidades de serventia você pensa que lhe faltam?

Escreva sobre uma situação recente em sua vida na qual

as qualidades serviçais de pastor, provedor, protetor, mé-
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dico, profeta, ou sacerdote vieram à tona. Exponha como

você poderia ter cumprido melhor alguma destas funções.

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.

Capítulo 12

Um homem em obediência

Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lu-

gar que havia de receber por herança; e saiu, sem saber para

onde ia” (Hb. 11:8).

Nós, homens, somos chamados para ser algo que nunca

fomos, receber uma herança que nunca tivemos. Nós, como

Abraão, somos compelidos por Deus a obedecê-Lo por fé: juntar

nossas famílias e aventurar nessa terra estranha de promessa es-

piritual – procurando aquela cidade que tem fundamentos, cujo

artífice e construtor é Deus.

Não estamos sozinhos. Deus é conosco, libertando Seu

poder sobre aquilo que Ele está chamando à tona em nós. E exis-

tem outros – multidões de homens que anseiam ter o poder de

pai  liberado neles. Nossas trilhas individuais convergem em um

caminho único chamado obediência.

Jesus, pregando às multidões, explicou a importância da

obediência, dizendo, “Nem todo o que Me diz: ‘Senhor, Senhor’

entrará no Reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Meu

Pai, que está nos céus. Muitos Me dirão naquele Dia: ‘Senhor,

“
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Senhor’, não profetizamos nós em Teu nome? E, em Teu nome,

não expulsamos demônios? E, em Teu nome, não fizemos mui-

tas maravilhas? E, então, lhes direi abertamente: Nunca vos co-

nheci: apartai-vos de Mim, vós que praticais a iniqüidade” (Mt.

7:21-23).

Ele ilustrou: “Todo aquele, pois, que escuta estas Minhas

palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que

edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram

rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu,

porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas

Minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem in-

sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva,

e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa,

e caiu, e foi grande a sua queda” (Mt. 7:24-27).

A mensagem aqui é simples. Se edificamos algo para Deus

de acordo com o Seu anteprojeto – inclusive família – resistirá

às tempestades da vida que são destinadas a bater nela; do con-

trário, cairá. O pai edifica sua casa sobre a rocha da obediência

a Deus.

Deus quer um povo obediente

Inicialmente Deus escolheu Israel para ser Sua família e

Ele quis que fosse um povo obediente. Ele falou a Moisés e disse,

“Eis que hoje Eu ponho diante de vós a bênção e a maldição: a

bênção, quando ouvirdes os mandamentos do SENHOR, vosso

Deus, que hoje vos mando; porém a maldição, se não ouvirdes

os mandamentos do SENHOR, vosso Deus, e vos desviardes do

caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que

não conhecestes” (Dt. 11:26-28).

Jesus deixou claro que a família de Deus é um povo obedi-

ente. Alguém veio um dia a Jesus e disse-Lhe que Sua mãe e

Seus irmãos desejavam falar com Ele. Jesus respondeu, “Quem

é Minha mãe? E quem são Meus irmãos? E, estendendo a mão

para os Seus discípulos, disse: Eis aqui Minha mãe e Meus irmãos;

porque qualquer que fizer a vontade de Meu Pai, que está nos

céus, este é Meu irmão, e irmã, e mãe” (Mt. 12:46-50).

Deus quer pais obedientes

Homens de obediência estão debaixo da autoridade de

Deus que os fez cabeças de suas famílias. Enquanto permane-

cem sob a autoridade de Deus, Ele estende Sua cobertura sobre

aquela família. Ainda que os filhos estejam vivendo em rebelião

e respondem a Deus pelos seus atos, não podem influenciar o

poder e a bênção da família desde que o pai permaneça em obe-

diência a Deus.

A vida da nação da antiga Israel ilustra este princípio. Deus

considerava Israel e Judá como nações justas enquanto seus reis

agiam justamente. Reis idólatras trouxeram pobreza e o desgos-

to de Deus sobre sua nação sem considerar quão justas fossem

algumas das pessoas. Inversamente, reis justos, que honravam a

Deus e voltavam à adoração prescrita do Senhor, trouxeram pros-

peridade e o favor de Deus sobre sua nação sem considerar quão

ímpios eram algumas das pessoas.

O bem-estar de nações através da história tem mais a ver

com a obediência dos chefes de estado do que com os cidadãos

do estado. Como normalmente andam os chefes políticos das

nações, assim andam aquelas nações.

Igualmente, Deus honra a família cujo pai honra e obede-

ce a Deus, que guia sua família como Deus pretendeu.

Obediência por amor

Obedecemos a Deus porque O amamos. Jesus disse, “Se

Me amardes, guardareis os Meus mandamentos” (João 14:15).

Quanto mais conhecemos a Deus em Cristo, mais O ama-

remos. Precisamos conhecer Deus por nós mesmos. Conhecer

Deus tem a ver com estar em uma relação pessoal com Ele; aman-

do-O de coração, alma, pensamento, e força; amando-O o sufi-
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ciente para apresentar os nossos corpos a Ele em sacrifício vivo

(Rm. 12:1).

Quanto mais O amamos, mais poderemos confiar e obe-

decê-Lo. Aquele antigo e grandioso hino ainda soa verdadeiro:

“Confia e obedeça, pois não há outro caminho para a felicidade

em Jesus, senão confiar e obedecer.” Amor, confiança, e obedi-

ência obram juntos.

Obediência é um sacrifício

Deus quase sempre requer algo de nós que vai contra o

nosso velho homem de natureza pecaminosa, a carne. Obedi-

ência ao Espírito de Deus crava nossa carne na cruz. Gálatas 5:17

diz, “Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra

a carne; e estes opõem-se um ao outro; para que não façais o

que quereis.”

Obediência milita contra nosso sentido de auto-importân-

cia, nossas ambições por poder, posição, e posses. Eu digo, “Eu.”

Obediência diz, “Ele.” Eu digo, “Eu quero.” Obediência

freqüentemente diz, “Renda-se.”

Obediência é o ato de rendição a senhoria de Jesus Cristo.

Precisamos estar dispostos a sofrer perda se vamos aprender obe-

diência a Deus. Até Jesus teve que aprender obediência de for-

ma dura. “Ainda que era Filho, aprendeu a obediência, por aqui-

lo que padeceu” (Hb. 5:8) Qualquer coisa que nos impede de

passar pela cruz para a vida de ressurreição é inimiga da cruz.

Jesus é nosso exemplo de obediência até à morte. Ele tam-

bém nos provê com a graça-poder de estarmos dispostos e ca-

pazes de fazer tais sacrifícios do si. Ele disse, “Tomai sobre vós o

Meu jugo, e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de co-

ração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o Meu

jugo é suave, e o Meu fardo é leve” (Mt. 11:29-30). O que parece

impossível para nós se torna possível quando damos um passo

por fé e obediência.

Obedecemos a palavra

Obediência a Deus tem a ver com viver pela palavra de

Deus. Tem a ver com aceitar Deus naquilo que Sua palavra afir-

ma – acreditando que Deus disse o que quis dizer e quis dizer o

que disse.

Existem muitos princípios na palavra de Deus que deve-

mos obedecer só porque Ele assim o disse. Veja aqui alguns pon-

tos iniciais nítidos de obediência na palavra de Deus.

Especificamente, quando se trata de família, as esposas de-

vem se sujeitar a seus próprios maridos, como ao Senhor. Mari-

dos devem amar suas esposas, assim como Cristo também amou

Sua assembléia de chamados para fora, e Se entregou por ela (Ef.

5:22-25). Maridos devem coabitar com suas esposas de acordo com

conhecimento e entendimento, dando honra a elas (1 Pe. 3:7).

Filhos devem obedecer seus pais no Senhor; honrar seus pais e

suas mães; e os pais não devem provocar seus filhos a ira; mas

criá-los na doutrina e admoestação do Senhor (Ef. 6:1-4).

O pai procura obedecer à palavra de Deus em todas as

coisas.

Obedecemos o Espírito

Romanos 8:14 nos diz que os filhos de Deus são aqueles

que são guiados pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus nos dá

princípios gerais para direção. Mas às vezes precisamos de uma

palavra mais específica de Deus. Por esta palavra, oramos. Da-

mos ouvidos àquela voz mansa e delicada em nossos espíritos.

Aguardamos por testemunhas, acordo na palavra e acordo de

outros. Testamos os motivos de nossos corações. Perscrutamos

nossas consciências.

Então, agimos por fé. “E, se algum de vós tem falta de sa-

bedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lan-

ça em rosto; e ser-lhe-á dada” (Tg. 1:5). Levantamos pela manhã,

rendemos nossas vidas a Sua vontade, Lhe pedimos que Se en-
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carregue do nosso dia, e confiamos que Ele assim faça. Temos

um desejo agudo de obedecer a Deus em todos os aspectos das

nossas vidas.

Confiamos que “Os passos de um homem bom são confir-

mados pelo SENHOR; e Ele deleita-Se no seu caminho” (Sl. 37:23).

Descansamos na confiança que Deus não nos permitirá cometer

um erro mesmo que cometermos um erro, porque “sabemos que

todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que

amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu pro-

pósito” (Rm. 8:28).

Deus é um Deus exigente

Agora presumimos saber algo sobre Deus, Sua palavra, Sua

vontade, e aquilo que a obediência a Ele irá requerer de nós. É

hora de obedecer. No ato de obediência, descobrimos que Ele é

um Deus exigente.

Jesus contou uma parábola sobre três indivíduos que re-

ceberam cada um uma quantia diferente de dinheiro de um no-

bre. Aquele com a menor quantia retornou ao nobre sem ganho,

e disse, “Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que

tomas o que não puseste e segas o que não semeaste” (Lucas

19:21). O nobre nesta parábola retrata um Deus que requer o

que Lhe é devido.

Deus quer que O obedeçamos explicitamente. Obediên-

cia é fazer aquilo que Ele diz, fazê-lo quando Ele diz para fazer,

fazê-lo da forma que Ele diz para fazer, e fazê-lo pelo tempo que

Ele diz. É para nosso bem-estar que o fazemos.

Obediência é justiça

Abraão creu em Deus e Deus depositou justiça na sua con-

ta bancária espiritual. Justiça é estar em posição correta com

Deus. Estamos em posição correta com Deus quando estamos

em posição de fé. Abraão foi feito justo porque creu no que Deus

fazia e agiu no que Deus dizia.

Tiago 2:17 diz, “Assim também a fé, se não tiver as obras, é

morta em si mesma. Mas dirá alguém: ‘Tu tens a fé, e eu tenho as

obras; mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a

minha fé pelas minhas obras.’”

Obediência é a ação (ou obras) da fé. Sem obediência a fé

é morta. Obediência é justiça em movimento. Descobrimos o

que Deus quer, então O amamos e confiamos Nele o suficiente

para sair por fé para fazer exatamente aquilo que Ele nos pede.

Obediência libera o poder

Obediência a Deus libera o poder de Deus. Ele empossa e

abençoa Seus planos, não os nossos. Suas obras são cumpridas

pela Sua força. Nossas obras terão que ser cumpridas pela nossa

própria força. Suas obras duram por toda eternidade. Nossas

obras perecem conosco. Suas obras são vivas. Nossas obras são

mortas.

Paulo escreve, “A obra de cada um se manifestará; na ver-

dade, o Dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta; e o

fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém

edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a

obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento; mas o tal será

salvo, todavia como pelo fogo” (1 Co. 3:13-15).

Quaisquer obras que não forem edificadas sobre o funda-

mento de Jesus Cristo serão queimadas como madeira, feno, e

palha (v. 11-12).

Obedência libera as bênçãos

As bênçãos de Deus estão também associadas a obediên-

cia a Deus. Deuteronômio 28:1-14 enumera todas as bênçãos que

haveriam de vir sobre os israelitas e alcançá-los se ouvissem a

voz do Senhor seu Deus:

Seriam abençoados na cidade, no campo, no fruto do

seu ventre, no fruto da sua terra, no fruto dos seus animais.
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Deveriam desfrutar a criação dos seus animais, os rebanhos das

suas ovelhas, seu cesto e a sua amassadeira. Seriam benditos

ao entrarem e ao saírem. O Senhor faria seus inimigos serem

feridos diante deles: sairiam contra eles por um caminho, e

fugiriam diante deles por sete caminhos. O Senhor mandaria

bênçãos sobre eles nos seus celeiros, e em tudo que pusessem

as mãos. Ele os abençoaria na terra que o Senhor seu Deus os

daria. O Senhor os confirmaria como povo santo para Si, como

Ele tinha jurado. Todos os povos da terra viriam que eram cha-

mados pelo nome do Senhor e teriam temor deles. O Senhor

os daria abundância e lhes abriria Seu bom tesouro – o céu

para dar chuva à sua terra no Seu tempo e para abençoar toda

a obra das suas mãos. E emprestariam a muitas gentes e não

tomariam emprestado. O Senhor os poria por cabeça e não

por cauda; e só estariam em cima e não debaixo, se obedeces-

sem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que Ele os ordena-

ra, para guardar e fazer.

Os cinqüenta e quatro versículos que seguem a estas bên-

çãos enumera as coisas que lhes haveriam de vir debaixo da

maldição da desobediência. Um reverso da bênção ocorre.

Obediência a Deus mantém a família unida e libera a bên-

ção do Pai sobre a família. Desobediência resulta na desintegra-

ção da família, introduzindo a maldição.

Israel se rebelou contra Deus e foi, conseqüentemente, se-

parado Dele. A maldição da desobediência consumiu a bênção

da obediência. Quando a família desmorona e perdemos a vi-

são dos propósitos eternos de Deus, perdemos Seu poder e nos

tornamos presa da maldição.

O pai é um homem de obediência. Ele se coloca na bre-

cha por sua família para que sua família possa ser recipiente do

amor, misericórdia, graça, poder, e bênção de Deus.

Guia de processamento

Quem tem sido um excepcional exemplo de obediência

na sua vida familiar?

Que impacto a obediência desta pessoa teve na vida da

sua família?

O que é algo que Deus lhe pediu para fazer que você tem

sido obediente em fazer com respeito a sua vida familiar?

Como aquele ou qualquer outro ato de obediência a Deus

lhe custou algo de si?

O que é algo que Deus lhe pediu para fazer que você foi

desobediente em fazer a respeito da sua vida familiar?

Como aquele ou qualquer outro ato de desobediência a

Deus lhe custou algo?

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.
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Capítulo 13

O poder da afirmação

Gotas de suor trilharam pelo pó no rosto de Bill enquanto ele

cortava a grama sob o sol sufocante do verão de Kansas.

“Mamãe” se lembra ele, “tinha saído com as mulheres, e

papai estava em casa. Era hora do almoço.

“‘Filho, entra aqui,’ berrou papai da porta da cozinha. Sua

voz imponente se igualava a sua estatura. ‘Sua mãe deixou fei-

jão e pão para nós. Vamos comer.’

“Corri para o lavatório, esfreguei as mãos, joguei água no

rosto queimado do sol, e fui em direção a cozinha. Não acreditava

que papai tinha de fato colocado pratos e talheres para nós dois.

Ele já tinha posto um copo de leite frio ao lado do meu prato.

“‘Sente-se, vamos comer juntos.’ Sua mão calejada apon-

tou minha cadeira. Sentei. Oramos. Comemos.

Trocamos gracejos. Então algo começou a acontecer. Nos

encontramos naquele dia como homem a homem. Foi um tem-

po de verdadeira comunhão.

“Ele limpou uma migalha de pão do canto da boca, do-

brou seu guardanapo, e deitou-o cuidadosamente na mesa. A

seguir me fitou no olho e perguntou, ‘Você estaria disposto a ir

até os poços comigo hoje para trabalhar?’ Ele era capataz de

produção na Companhia de Petróleo Shell.

“‘Sim, senhor.’ respondi.

“Nunca o esquecerei. Eu tinha 15 anos. Até então, ele

tinha me disciplinado e me tratado como criança. Mas algo

mudou naquele dia. Tivemos uma das comunhões mais pro-

fundas que já tive com alguém. E começou com um prato de

feijão e pão. Algo muito poderoso aconteceu no espírito en-

tre meu pai e eu. Eu tinha sido recebido como um filho de

maior idade.

“Eu tive uma intimidade com ele que não havíamos com-

partilhado antes. Pudemos discutir assuntos que tinham profun-

didade, até assuntos espirituais. Tive até a liberdade de discor-

dar dele. Às vezes entrávamos em acirradas discussões e mamãe

ficava aborrecida. Olhávamos para ela, depois um para o outro,

e ríamos porque sabíamos como o outro pensava. Eu não tinha

mais medo dele.

“O Senhor moveu no seu coração naquele dia. Ele viu que

era hora. Tivemos comunhão e fui afirmado.”

Uma afirmação é uma declaração firme e positiva de que

alguém ou algo é válido e verdadeiro. Precisamos todos ser afir-

mados. Precisamos que alguém com autoridade respeitada so-

bre nós nos valide para podermos dizer, “Olha! Sou pra valer. Me

leve a sério.” Nossos pais, e especialmente o pai, são a força mais

poderosa nas nossas vidas para dar aquela afirmação ou retê-la

de nós. Se o pai não a tiver feito, é difícil recebê-la de qualquer

outra pessoa.

Passei a maior parte da minha vida tentando agradar ou-

tras pessoas, tentando ganhar sua aprovação, esperando que al-

guém, em algum lugar, me validasse. Não acreditava que podia

agradar minha própria mãe, pois não tinha sido afirmado pelo

meu pai. Ele nunca disse palavras depreciativas a meu respeito

pelo que me lembro. Mas uma criança precisa de afirmação, e

parece desaprovação se não a recebe.
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Afirmação nos dá o senso de quem somos porque sabe-

mos a quem pertencemos. Quando sabemos a quem pertence-

mos, desenvolvemos personalidades confiantes e somos mais

capazes de receber a bênção que acompanha família. A falta de

afirmação em nossas vidas nos faz surgir como personalidades

inseguras, duvidosas, temerosas e, às vezes, enraivecidas. Temos

mais dificuldades em receber a bênção, em parte porque o po-

der da bênção nem está presente. Estamos debaixo da maldi-

ção. Maldições são o oposto de bênçãos. Afirmações, tanto quan-

to a falta delas, são um poder que pode ter um efeito profundo

em nós por toda nossa vida.

Afirmação segura e duradoura, validação, bênção, e con-

fiança são encontradas dentro do contexto da família e o poder

do pai.

A afirmação de Jesus

Olhamos para o Pai-Deus como nosso modelo para ver

como Ele afirmou Seu Filho unigênito, Jesus Cristo.

O poder de afirmação foi falado sobre Jesus muito antes

do Seu nascimento. Isaias 9:6 profetizou, “Porque um menino

nos nasceu, um filho se nos deu; e o principado está sobre os

Seus ombros; e o Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus

Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.”

Deus pronunciou a bênção de afirmação sobre Jesus no-

vamente através do anjo Gabriel quando este visitou a virgem

Maria. O anjo veio a ela e disse, “Eis que em teu ventre concebe-

rás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será

grande e será chamado Filho do Altíssimo; e o Senhor Deus Lhe

dará o trono de Davi, Seu pai, e reinará eternamente na casa de

Jacó, e o Seu reino não terá fim” (Lucas 1:26-33).

A bênção de afirmação sobre Jesus foi pronunciada de

novo por Isabel, mãe de João Batista e prima de Maria, quando

Maria foi visitá-la. “E exclamou com grande voz, e disse, ‘ Bendi-

ta és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre’“

(Lucas 1:42).

Jesus nasceu e o poder da bênção de afirmação de Deus

continuou a encharcá-Lo. José e Maria levaram o bebê Jesus ao

templo em Jerusalém para apresentá-Lo ao Senhor como seu

primogênito de acordo com a lei. Em Jerusalém estava também

Simeão, um homem justo e devoto, que tomou Jesus em seus

braços, louvou a Deus, e disse, “Agora, Senhor, podes despedir

em paz o Teu servo, segundo a Tua palavra, pois já os meus olhos

viram a Tua salvação, a qual Tu preparaste perante a face de to-

dos os povos, luz para alumiar as nações e para glória de Teu

povo Israel.” José e Sua mãe se maravilharam das coisas que

Dele se diziam. (Ver Lucas 2:25-33.)

Aproximadamente trinta anos mais tarde, Jesus veio ter

com João no deserto, para ser batizado por ele. João, falando

pelo Espírito, já vinha confirmando o ministério de Jesus dizen-

do, “E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependi-

mento; mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que

eu; não sou digno de levar as suas sandálias; Ele vos batizará

com o Espírito Santo e com fogo” (Mt. 3:11).

Quando João batizou Jesus, as escrituras dizem que Je-

sus saiu da água e viu os céus se abrirem e o Espírito de Deus

descendo sobre Ele como pomba. Pai-Deus falou do céu de-

clarando, “Tu és o Meu Filho amado, em quem Me comprazo”

(Marcos 1:11).

É afirmação suficiente ouvir o pai falar, “Tu és meu filho.”

É ainda melhor ouvi-lo falar, “Tu és meu filho amado.” Mas ouvir

o pai falar, “Tu és Meu Filho amado, em quem muito Me

comprazo,” é bem completo.

Neste momento, Jesus foi afirmado, aprovado, confirma-

do, validado, verificado, e ungido para ministério por Seu Pai

no céu.

Daquele dia em diante nada podia abalar Jesus. Ele sabia

quem Ele era, pois sabia de quem Ele era. Ele sabia qual era a

Sua missão. A afirmação de Seu Pai declarou Seu destino. Pois

Ele, como o Filho de Deus, era também o Cordeiro de Deus. Seu

Pai O tinha abençoado com o poder de afirmação.
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Possuindo a afirmação

Após Sua afirmação no Jordão e a tentação no deserto, o

evangelho de Lucas nos diz que Jesus foi à sinagoga como era do

Seu costume no sábado. Foi-Lhe dado o livro de Isaías. Ele achou

o lugar que é para nós agora o capítulo 61, versículos 1-2. A pas-

sagem é citada em Lucas 4:18-19: “O Espírito do Senhor é sobre

Mim, pois que Me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-Me a

curar os quebrantados do coração, e apregoar liberdade aos ca-

tivos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a

anunciar o ano aceitável do Senhor.”

Jesus, sabendo quem Ele era como o amado e aceitável

Filho de Deus, cerrou o livro, tornou a dá-lo ao ministro, e assen-

tou-Se. A assembléia ficou em silêncio. Os olhos de todos esta-

vam fitos Nele antecipando Suas próximas palavras. Jesus rom-

peu o silêncio com uma declaração assombrosa a Seu próprio

respeito. “Hoje,” disse Ele, “se cumpriu esta Escritura em vossos

ouvidos.” (Ver Lucas 4:20-21.) Jesus declarou quem era e, desta

forma, possuiu o poder de afirmação na Sua vida e ministério.

A confiança de afirmação

Quando Jesus fez esta declaração, o silêncio prevaleceu

por um momento enquanto ponderavam a implicação do que

Ele acabara de falar. Então, imagino, a murmuração começou,

um por um. “O que Ele disse?” “O que Ele quis implicar?” Se

tornaram mais vocíferos. “Não é este o filho de José?”

Seu assombro virou ira quando, além disso, Ele profetizou

que O rejeitariam. Ele falou para eles, “Nenhum profeta é bem

recebido na sua pátria.” Ouvindo isso, O cercaram, O expulsa-

ram da cidade, e O levaram até ao cume do monte em que a

cidade deles estava edificada, para dali O precipitarem. Mas não

conseguiram. Lucas nos diz que Ele passou pelo meio deles e

retirou-se. (Ver Lucas 4:22-30) Você consegue antever a confian-

ça e segurança que Ele tinha em Si para sair caminhando assim?

O poder da palavra expressa de afirmação de Deus estava sobre

Ele e Ele o sabia.

Nossa necessidade por afirmação

A maioria de nós vive a vida inteira esperando ouvir o pa-

pai falar através de uma voz ou outra, “Você é meu filho, eu te

amo, e muito me comprazo em ti.” Talvez a maior parte de nos-

sos temores, fraquezas, vacilos, confusões, crises de identidade,

e dor interna desapareceriam ao som dessas palavras dos lábios

do papai. Grande parte da nossa disfunção nesta vida é o resul-

tado deste déficit de afirmação em nossas vidas.

A história do filme Mr Holland’s Opus 22 ilustra meu ponto

muito bem. Holland, um professor, amava sua música e vivia

por ela. Tudo que ele queria para si era ter a liberdade de com-

por a música que ele ouvia dentro de si.

Como o filho adolescente de Holland, Cole, nascera sur-

do, sua esperança de compartilhar seu amor por música com

seu filho tinha sido despedaçada. Por conseguinte, ele não dava

muito do seu tempo a Cole mas se dedicava a seus alunos.

Holland retornou para casa um dia, lamentando a morte

de John Lennon, e entrou em discussão com Cole. Ele começou

a explicar para Cole que Lennon havia sido morto, mas deixou

para lá. “Você não entenderia.”

Cole persistiu em chamar sua atenção.

“Ele quer te falar algo, e quer ter certeza de que você en-

tenderá,” mamãe explicou.

“Não podemos fazer isso outra hora?” disse Holland, em-

burrado.

“Não!” insistiu Cole.

22 Mr. Holland’s Opus (Mr. Holland, Adorável Professor), escrito por Patrick Sheane Duncan,

produzido por Ted Field, Michael Nolin, e Robert W. Cort, dirigido por Steven Herek.

Uma produção da Interscope Communications Polygram Film Entertainment em asso-

ciação com a Charlie Mopic Company, apresentado por Hollywood Pictures. Um filme

de Steven Herek (1996).
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Mamãe interpretou a linguagem de sinais de Cole: “Por-

que você supõe que a morte de John Lennon não significaria

nada para mim? Você me acha idiota? Eu sei quem é John

Lennon.”

“...Eu nunca disse que você é idiota.”

“Você deve pensar isto se você acha que não sei quem são

os Beatles ou que não conheço nenhuma música. Você acha que

eu não me importo com aquilo que você faz ou o que ama? Você

é meu pai. Eu sei o que é música. Você podia me ajudar a

conhecê-la melhor, mas não. Você tem mais interesse ensinar a

outros do que importar-se comigo.”

Visivelmente perturbado pela confissão de Cole, Holland

percebeu o que sua falta de validação tinha feito com seu filho.

Seu momento de reconciliação veio mais tarde quando Holland

cantou a canção de John Lennon na escola de Cole e a dedicou

a Cole. “Feche seus olhos. Não temas. O monstro se foi, está em

fuga, e seu papai está aqui.”

A alegria da aceitação mútua trouxe lágrimas aos olhos

tanto do pai quanto do filho quando Holland cantou a última

frase: “Lindo, lindo, lindo, lindo Cole.”23 Cole teve a afirmação

que sempre precisou de seu pai.

Um grama de aprovação dos lábios do pai pode carregar

uma criança por um longo caminho. Não importa o que lhe acon-

teça, não importa o que os outros possam pensar dele, ele está

bem porque seu papai o disse.

Hebreus 1:5 diz acerca de Jesus, “Porque a qual dos anjos

disse jamais:’ Tu és Meu Filho, hoje te gerei?’ E outra vez: Eu Lhe

serei por Pai, e Ele Me será por Filho?’”

Jesus sabia quem era e o que Lhe dizia respeito porque

sabia de quem era. Ele não era nem um pouco persuadido, nem

pelo próprio diabo, a ser pego nos ardis do orgulho, poder, ri-

quezas, posição, concupiscência, auto-piedade, confusão, ou

outros tipos de auto-indulgência.

Questiono se Jesus poderia ter resistido a Seus sofrimen-

tos se não tivesse sido banhado na afirmação de Seu Papai.

Fome da alma

Se não recebemos aquela afirmação do nosso pai, procu-

raremos em outro lugar. Tentaremos alcançá-la através de reali-

zação acadêmica, promoção na carreira, vida artística, sucesso

financeiro, busca por poder, realização religiosa, relacionamen-

tos, aconselhamento psicológico, seguir a multidão - de qual-

quer forma possível. Mas estes nunca bastarão.

Houve um tempo em que eu sabia muito bem que a un-

ção do Espírito Santo estava sobre mim enquanto eu pregava,

no entanto eu ainda queria a aprovação da minha esposa. Eu

gostava quando outras pessoas me elogiavam, mas queria ouvir

dela. “Querido,” imaginava ela dizendo, “você foi ótimo hoje.

Esta foi a mensagem mais ungida. Ninguém consegue pregar

como você.”

No carro quando voltávamos do culto eu esperava impaci-

ente, “louco” para perguntar, “Bem, o que você achou? Como foi a

mensagem hoje? Isto se traduz em, “Fui bom ou fui bom?!” Sabia

melhor do que fazer isso. Sabia que não devia precisar da sua apro-

vação. Sabia que não era lugar dela me afirmar. Então engolia.

Ela se mexia um tanto no assento e eu sabia que ela estava

a ponto de derramar sobre mim. Imaginei que estava demoran-

do para achar aquelas palavras seletas com as quais ela me daria

os maiores elogios. “Sabe, meu bem, fiquei um pouco

desconfortável quando você disse...” Bum! Estourou meu ego.

Se tivesse recebido aprovação do meu pai quando era cri-

ança, não precisaria de sua aprovação agora. Nem me ocorreria

pedir. Não importaria o que ela ou qualquer outra pessoa pen-

sasse. Eu saberia quem sou porque saberia de quem era. Eu seria

o filho do meu pai que se agradou de mim. .

A verdade é, minha esposa me afirma constantemente e

isso é bom, pois preciso de afirmação constante. Meu pequeno

balde está furado.
23 Beautiful Boy, escrito por John Lennon.
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Não podemos afirmar a nós mesmos. Auto-afirmação é

artificial e sem valor. Não funciona. Ironicamente, quando o pai

afirma o “eu” em nós, o “eu” não precisa mais ser o centro do

nosso universo auto-enfocado. Não precisamos mais nos afir-

mar ou tentar manipular outros a nos afirmar.

A afirmação de Deus

Se não fomos afirmados na infância, buscaremos a apro-

vação de outros e assim somos capazes de envolver-nos em re-

lacionamentos mal sucedidos. Podemos ser atraídos a relacio-

namentos desaprovados, abusivos como um vício. Teremos que

avaliar aqueles relacionamentos e fazer escolhas duras:

Podemos escolher não esperar que outros nos afirmem.

Podemos escolher nos proteger de relacionamentos

abusivos que continuam a fazer com que nos sintamos sem valor.

Podemos escolher nos relacionar a outros e estar debaixo

de autoridades cuja natureza é educar e afirmar.

Podemos trabalhar nas nossas próprias escolhas para afir-

mar outros.

Porém, mais do que tudo, podemos escolher olhar para o

nosso Pai no céu que é a única verdadeira fonte e poder para

afirmar-nos agora. O Pai-Deus permanece pronto para afirmar-

nos como filhos. Ele já está falando àqueles entre nós que o rece-

berão, “Você é Meu filho amado, em quem muito me comprazo.”

Talvez nunca sintamos libertação ou realização em qual-

quer coisa que façamos até ouvir e receber o poder da afirma-

ção de Deus sobre nós.

Afirmando os nossos

Tendo sido afirmado, ou mesmo apreciando a necessida-

de, nos convence de assegurarmos a afirmação dos que estão

em nossas casas.

Tanto filhas como filhos precisam do poder da afirmação

do pai. Muitos peritos acreditam que homosexualismo resulta

principalmente da falta de relacionamento com o pai (ou mãe)

do mesmo gênero. Esta falta de vínculo deixa um vácuo que a

criança adulta busca preencher com um parceiro do mesmo

gênero. No entanto, o homem, e especialmente o pai, é quem

afirma a masculinidade dos filhos e a feminilidade de suas filhas.

Nós pais devemos buscar o conselho e a sabedoria do nosso

Papai celestial para saber como afirmar, validar, aprovar, confirmar,

verificar, e abençoar nossos próprios filhos individualmente. Não

podemos confeccionar afirmações como roupas. Afirmações são

poderosas somente quando falam a verdade. Diferentes crianças

têm atributos diferentes que precisamos perceber e abençoar.

Palavras-Deus

Há poder na palavra falada, especialmente se aquela pala-

vra é uma palavra-Deus. Palavras-Deus são aquilo que falamos

porque estamos persuadidos que é isto que Deus falaria ou está

falando. Palavras-Deus edificam, encorajam, fortalecem,

empossam, constroem a fé, e espera-se que serão cumpridas.

Podemos depender em Deus para cumprir o que fala. É Seu tra-

balho cumprir o que fala, não nosso. Nosso trabalho é concor-

dar com Sua palavra por fé e falar o que Ele fala com confiança.

Como podemos saber o que é uma palavra-Deus? Pode-

mos ler a Bíblia. Ela está cheia de promessas que podemos cla-

mar sobre nossos filhos.

Também podemos orar com fé, aguardar, e esperar ouvir

uma palavra inspiradora de Deus. Uma palavra de Deus concor-

da com as escrituras, edifica, encoraja, e nos liberta. Tiago 1:5-6a

assegura que, “E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a

a Deus, que a todos dá liberalmente...e ser-lhe-á dada. Peça-a,

porém, com fé, não duvidando.”

Pais, e especialmente o pai, têm enorme poder sobre seus

filhos. Aquilo que falamos ou não falamos pode determinar aquilo

que se tornam. É uma questão de vida ou morte para eles.
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Os abençoamos com nossas afirmações e os amaldiçoa-

mos com nossas desaprovações. Até o silêncio de não falar nada

sussurra a maldição da desaprovação.

Mais poder

Numerosas coisas afirmadoras podem ser feitas para dar

mais poder aos outros para viverem vidas de maior segurança e

sucesso.

Podemos falar palavras positivas, edificantes, e construti-

vas em verdade e sinceridade.

Podemos abraçar e tocar familiares de modo apropriado.

Podemos mostrar confiança.

Podemos reconhecê-los por quem realmente são.

Podemos aceitar, amar, e apreciá-los apesar das suas dife-

renças, singularidades, e individualidades.

Podemos fomentar um senso de pertencer pelo qual sa-

bem que “você é livremente meu e eu sou livremente seu.” Isto

é, “Esta é minha família. Eu pertenço aqui. Estou em casa aqui.

Eu sei quem sou pois sei de quem sou.”

Podemos autenticá-los falando e fazendo coisas que os

fazem saber que são verdadeiros.

Podemos reconhecer, e aceitar seus verdadeiros sentimen-

tos.

Podemos cuidar deles, amá-los, e ocupar-nos deles.

Podemos mostrar perdão e misericórdia quando necessário.

Podemos escutá-los com ouvidos atenciosos.

Podemos aplaudir seus sucessos.

Ação afirmadora

Às vezes a afirmação envolve mais do que falar palavras

bonitas, precisamos agir. Posso dizer ao meu filho, “você é um

bom carpinteiro” e em seguida entregar-lhe um martelo. Posso

dizer a minha filha, “você tem um grande talento musical” e pro-

ver aulas de música para ela. Afirmamos os atributos únicos que

descobrimos neles como indivíduos.

Um processo contínuo

Afirmação não é uma única bênção que pronunciamos

sobre os nossos. É como nos sentimos genuinamente a respeito

dos outros o tempo todo, mesmo quando estamos zangados com

eles ou decepcionados com algo que fizeram.

Eu trouxe seis garrafas de cerveja para casa em um saco

de papel quando era um adolescente e as escondi no meu ar-

mário. Eu sabia que minha mãe deve ter visto. Anos mais tarde

perguntei-lhe porque ela nunca me disse nada a respeito. Nunca

me esquecerei da sua resposta: “Eu sabia que aquilo não era

você.” Ela tinha razão.

O pai é uma personalidade afirmadora. Ele é positivo, ani-

mado, sempre achando o bom mesmo em situação ruim. Ele

infunde confiança. Ele não critica, acusa, culpa, ou envergonha.

Quando seus filhos se tornam adultos, sabem quem são e de

quem são porque papai assim o declarou.

Guia de processamento

Escreva sobre qualquer declaração ou ato da parte do seu

pai que contribuiu para sua afirmação.

Como aquilo lhe deu confiança?

Escreva sobre qualquer declaração ou ato da parte do seu

pai que lhe fez sentir desaprovado.

Como aquilo afetou sua confiança?

Quem você esteve esperando que lhe afirmasse que você

agora precisa decidir que nunca o fará?
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De que relacionamentos abusivos você precisa se prote-

ger?

Como você se protegerá daqueles relacionamentos

abusivos?

Quem é uma autoridade educadora e afirmadora com

quem você pode se identificar?

Por quem você é responsável para afirmar em seus relaci-

onamentos?

Você está disposto e pronto para aguardar por Deus como

Pai para lhe afirmar? Fale com Ele sobre isto. Peça a Ele

que lhe afirme.

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.

Capítulo 14

Um homem de bênçãos

Na nossa volta do Haiti, o Espírito Santo falou ao meu cora-

ção para levar o meu filho, Kel, de lado e abençoá-lo,” dis-

se Bill.

“O Senhor havia me mostrado a importância e o poder da

família, e como bênçãos e maldições descem pelos pais mais do

que pelas mães.

“Kel e sua esposa, Lorraine, passaram em casa logo após a

nossa chegada. O levei em direção à escada e sussurrei, “Pode-

mos descer para a minha sala? Há algo que o Senhor quer fazer.”

“‘Claro, pai,’ disse Kel.

“Sentamos um de frente para o outro. Coloquei minhas

mãos sobre sua cabeça e comecei a falar aquilo que ouvia o Pai

falando para ele.

“‘Estou contente contigo e quero lhe dar esta bênção atra-

vés do seu pai aqui na terra. Lhe chamei para este lugar de negó-

cios onde você trabalha agora. Você é um líder de homens e Eu

quero que seja abençoado com opulência, não riquezas, mas

opulência. Logo achará favor com aqueles que estão em autori-

“
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dade sobre você no seu emprego. Escute-os, mas sua primeira

prioridade é Me escutar. Esta companhia é abençoada porque o

homem que é seu proprietário tem  amor por aqueles que são

empregados por ele.’

Passados alguns meses, o dono da companhia pediu para

Kel assumir a presidência.

“‘Naturalmente,’ respondeu Kel com entusiasmo contido.

‘Só que tenho certeza que os outros homens questionarão mi-

nha idade e o pouco tempo que estou na companhia.’

“‘Apresentemos o fato a eles,’” respondeu o dono.

“Os outros sugeriram que esperassem pelo menos cinco

anos. Kel estava disposto a isso, mas Deus tinha outros planos.

Ele se tornou presidente logo depois. Deus tem abençoado ele

naquele lugar. Ele foi fiel na Sua promessa.

“Vendo como o Senhor abençoou meu filho através de

mim, com timidez O supliquei para falar uma bênção através de

mim em favor de minha filha e meu genro. Mas Ele me disse

para esperar.

“Minha filha, Melissa, e seu marido, David, tinham espera-

do doze anos por um filho. Ela desejava ser mãe desde que tinha

idade para segurar uma boneca. Os médicos não lhe davam

muitas chances de engravidar.

“Veio o tempo em que o Senhor falou de outra maneira:

‘Quero que você pergunte ao pai de David se ele se juntaria a

você para pronunciar uma bênção sobre eles, sobre o ventre dela,

para que possam ter um filho.’”

“‘Claro,’ concordou o pai de David...

“Naquele Dia de Ação de Graças, compartilhamos uma

refeição, e depois oramos para o ventre de Melissa ser receptivo

e eles serem abençoados com uma criança que seria uma ale-

gria para eles. Três meses mais tarde, ela estava grávida.

“No Dia de Ação de Graças do ano seguinte, nos reunimos

para agradecer a Deus pelo bebê, Kendra. E que alegria ela é!”

aclamou o Vovô Bill.

Tiago 3:8 diz que “Com a língua bendizemos a Deus e Pai,

e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de

Deus: de uma mesma boca procede bênção e maldição.” Em

seguida ele exorta, “Meus irmãos, não convém que isto se faça

assim.” Provérbios 18:21 enfatiza isto, dizendo, “A morte e a vida

estão no poder da língua.”

O pai é um homem de bênçãos. Ele é abençoado e é o

comunicador das bênçãos de Deus quando passam de uma ge-

ração para outra. Ele abençoa e não amaldiçoa.

Há poder na palavra falada. A Bíblia afirma, “O laço do

ímpio está na transgressão dos lábios” (Pv. 12:13). “Cada um se

farta de bem pelo fruto da sua boca” (Pv. 12:14). “...A língua dos

sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a

língua mentirosa dura só um momento” (Pv. 12:18-19). “O que

guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os

lábios tem perturbação” (Pv. 13:3). “A palavra dos lábios só enca-

minha para a pobreza” (Pv. 14:23).

O pai abençoa Deus

O pai é um homem abençoado porque ele é chamado por

Deus a ser o pai da casa. Ele é um homem abençoado porque as

bênçãos do Pai fluem através dele.

O pai reconhece suas bênçãos e dá graças a Deus por elas.

Ele louva Deus pela esposa, os filhos, o emprego, a casa e o lar –

não importa quão humildes – e dá graças à mesa por seu pão de

cada dia. Ele é uma litania de louvor por tudo que ele vê Deus

fazendo ou prometendo fazer para sua família. Ele é um homem

positivo com um ponto de vista positivo da vida. Ele não consi-

dera sua bênção como sendo natural e certa.

O pai abençoa a si mesmo

Apesar de sermos homens de bênção, procedemos de ori-

gens com base vergonhosa porque nascemos debaixo da maldi-
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ção do homem de carne, caído, Adão. Somos, portanto, inclina-

dos à auto-destruição e morte, piorado ainda mais pelos peca-

dos dos pais. Acrescenta à isto qualquer possível rejeição que

podemos ter sofrido na concepção ou no parto, as possíveis

maldições faladas sobre nós enquanto crescíamos, a condena-

ção dos nossos próprios pecados, os demônios em nossas vidas,

e as pessoas no mundo que nos magoam. Sentir desrespeito e

perpetuar os maus sentimentos que temos por nós mesmos é

comum. Qualquer coisa que sentimos por dentro será eventual-

mente falada por nossas bocas. “Sou idiota.” “Não presto.” “Es-

tou sempre duro.” Nos amaldiçoamos com estas atitudes.

Jesus disse, “O que contamina o homem não é o que entra

na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o ho-

mem” (Mt. 15:11). O que normalmente sai de nossas bocas? De-

clarações negativas? Críticas? Julgamentos? Maldições e pala-

vrões? Difamação? Preconceitos, intolerância, e calúnias raci-

ais? Estes muitas vezes se infiltram para nos assombrar. Seremos

julgados pela maneira que julgamos outros e pelos critérios que

exigimos dos outros (Mt. 7:2). Como diz o ditado, “Aqui se faz,

aqui se paga.”

Como homens de Deus devemos renunciar, repreender, e

repudiar estas palavras profanas que saem de nossas bocas quer

estejamos amaldiçoando a nós mesmos ou a outros.

Talvez não vejamos resultados imediatos do nosso arre-

pendimento, mas eventualmente as coisas mudarão. Começa-

remos a plantar boa semente para nós e para as gerações que

sucedem. Precisamos profetizar bênçãos sobre nós mesmos e

ensinar aos nossos familiares a fazerem o mesmo. Precisamos

pronunciar bênçãos em todas as áreas das nossas vidas – espíri-

to, alma, mente, emoções, corpo, saúde, finanças, e relaciona-

mentos.

Precisamos descobrir da palavra de Deus o que Ele tem a

falar sobre nós e falar aquilo. Por exemplo: “Somos filhos de Deus:

e, se nós somos filhos, somos, logo, herdeiros também, herdei-

ros de Deus e co-herdeiros com Cristo” (Rm. 8:16-17). Quando

falamos o que Deus fala de nós, estamos em acordo com Ele. A

Bíblia diz “se dois de vós concordarem na terra acerca de qual-

quer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está

nos céus” (Mt. 18:19).

O pai abençoa sua esposa

1 Pedro 3:7 nos instrui como maridos a coabitar com nos-

sas esposas “com entendimento, dando honra à mulher, como

vaso mais fraco; como sendo vós os seus co-herdeiros da graça

da vida” para que as nossas orações não sejam impedidas.

Acredito que sou casado com a mulher mais linda do

mundo. Com freqüência falo para ela quão atraente ela é, até

quando está vestida de roupa de faxina – porque ela é. Ela é do-

tada e a vejo como presente de Deus para mim. Reconheço os

seus dons e os recebo como complementos à minha falta.

Eu tenho uma estima e um respeito alto demais por mi-

nha esposa para alguma vez chamá-la de nomes pejorativos

como “bruxa,” “cadela,” ou “feia.” Esta é minha mulher, meu

presente de Deus. Porque eu falaria qualquer coisa assim do meu

presente de Deus?

Homens que se referem à suas esposas como “minha véia”

podem estar gozando mas estão, no entanto, desvalorizando-a

aos olhos dos outros. Referir-se a ela como “minha linda noiva”

é igualmente fácil, e expressa bênção e edificação.

O pai abençoa seus filhos

Pais têm a autoridade e o poder de falar a bênção ou a

maldição sobre seus filhos. Não importa aquilo do que outros

nos chamam, acreditamos que somos quem nossos papais di-

zem que somos. Ele nos confere o nome. Aquele nome cria uma

imagem dentro de nós. Aquela imagem se torna a realidade de

quem somos. Esta realidade nos aponta em direção a nosso des-

tino para o bem ou o mau. Aquilo que Ele nos chama se torna

nosso chamamento.
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Margaret fora criada a crer que nunca conseguiria

corresponder às expectativas do seu pai. Então, Não-Consegue-

Fazer-Nada-Certo se tornou o nome do roteiro de sua vida. Ela

medicou suas inseguranças e dores com compras frívolas.

Este roteiro de sua infância a levou para os braços de um

homem bem parecido com seu pai que lançou contra ela sua

própria marca de insultos para envergonhá-la, “Não-Consegue-

Fazer-Nada-Certo, esta casa está uma bagunça!” “Onde você ar-

rumou estes sapatos horríveis?” “Você não pode controlar aque-

las crianças? “O que há de errado com você?”

Aí, um dia em oração, um momento de discernimento ilu-

minou seu semblante quando seu Pai celestial falou a seu cora-

ção dizendo, “Porque Eu te redimi, seu novo nome é Você-Não-

Pode-Fazer-Nada-Errado.” “Bom dia, Você-Não-Pode-Fazer-Nada-

Errado!” “Tenha um dia alegre no Senhor, Você-Não-Pode-Fa-

zer-Nada-Errado.”

Em vez de cumprir um roteiro que a tinha levado pelo

deprimente caminho do desespero. Margaret agora pode aguar-

dar com prazer que o Cristo dentro dela se revele. Sua vida não

é mais sobre quem os outros dizem que ela é, mas quem o Pai diz

que ela é. Além disso, sua vida é toda a respeito Dele. Ele é seu

destino.

Lembramos que Deus mudou o nome de Abrão a Abraão.

Significa “pai de uma multidão.” Se falássemos hebraico, é isto

que estaríamos dizendo cada vez que mencionássemos seu nome.

Estaríamos recitando a bênção da aliança que Deus pronuncia-

ra sobre ele.

Meus filhos são presentes divinos outorgados a mim assim

como é minha mulher. Portanto, quero abençoá-los chamando

à tona suas virtudes e boas qualidades.

Nós pais devemos disciplinar nossos filhos em força, con-

fiança, e coerência, mas nunca devemos controlá-los chaman-

do-os de “idiotas,” “maus,” e “desajeitados,” ou usando comen-

tários como “você sempre” e “você nunca.” Estes deixam mar-

cas indeléveis nas suas mentes e emoções que podem marcá-los

por toda a vida. Uma criança é abençoada e edificada quando a

elogiamos por suas características boas. “Você é tão esperto.”

“Você é um menino bom.” “Você é uma menininha feliz.”

Muitas vezes nos tornamos aquilo que é falado sobre nós e

aquilo que falamos sobre nós mesmos, e outros se tornam aquilo

que falamos sobre eles – sejam bênçãos ou maldições. Encoraja-

mos outros com palavras edificantes – até chamando à tona aque-

las coisas que não existem como se existissem.

O pai  aproveita os erros dos seus filhos em oportunidades

para ensiná-los. Ele os assegura do seu lugar na família, dos seus

talentos e dons, atratividade, singularidade, e diariamente lhes

fala que alegria e bênção são para ele.

O pai pronuncia bênçãos sobre seus filhos por conheci-

mento através de revelação e a fé que resulta deste. Deus falará

ao coração de um homem que O procura para uma palavra.

Tendo ouvido de Deus a respeito de algo, podemos esperar que

Deus nos dê a fé que precisamos para permanecer firme naque-

la palavra.

Este dom de fé é diferente da fé presunçosa ou as confis-

sões positivas de controle da mente. Minha esposa diz que exis-

tem somente algumas poucas coisas que ela sabe sem dúvida

que Deus contou a ela. Uma destas tem a ver com suas filhas.

Quando circunstâncias nas suas vidas a perturbam, ela se volta

a promessa que Deus deu em Isaías 44:3-4: “...Derramarei o Meu

Espírito sobre a tua posteridade e a Minha bênção, sobre os teus

descendentes. E brotarão entre a erva, como salgueiros junto

aos ribeiros das águas.”

Duas linhas de uma velha canção favorita são bem apropri-

adas hoje em dia: “Acentue o positivo...agarre-se ao afirmativo.”

O pai abençoa outros

Nossas bênçãos se extendem além dos membros de nossa

própria família ao abençoarmos nossos vizinhos, amigos, e os

demais famíliares.
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Meu vizinho Alfred era um ímã para gozação. Quando eu

estava em volta dele, era normal tirar sarro da idade dele ou do

seu quintal arrumado. Seu sorriso hesitante tentava me falar que

eu estava derrubando-o e não edificando-o. Persuadido por

convicção, escolhi vigiar minha língua. Ele precisava, como to-

dos nós, ser encorajado, fortalecido, e edificado na fé. Determi-

nei falar somente bênçãos para ele.

Algo de valor, dignidade, e virtude podem ser achados em

cada um de nós. Que bênção ter aquilo afirmado em vez de nos-

sas falhas.

O pai diz o que Deus diz

Quão diferentes seriam as nossas vidas e as de todos os

outros se falássemos “de acordo com os oráculos de Deus” (1 Pe.

4:11). Quando o pai diz o que Deus diz, ele se tornou o canal

para a bênção do Pai. Queremos que nossos testemunhos a nos-

so respeito e a dos outros como filhos de Deus se alinhem com

as escrituras. Devemos dizer o que Deus diz sobre nós. A palavra

de Deus ilumina e edifica. Não devemos mais concordar com

aquilo que as pessoas odiosas, os demônios, nossos pecados, ou

a vergonha têm a dizer de nós. Antes, queremos possuir aquilo

que nosso Pai diz sobre nós. “Portanto, agora, nenhuma conde-

nação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam se-

gundo a carne, mas segundo o Espírito” (Rm. 8:1).

O pai encontra o tempo para estudar a palavra de Deus

para descobrir como o Pai-Deus fala a fim de que possa apren-

der a falar como Ele. Ele passa tempo em convívio com o Espíri-

to Santo para descobrir que bênçãos específicas Deus quer falar

em sua vida e nas vidas de seus familiares. Então, ele falará estas.

Mesmo na ausência de “ouvir” de Deus desta forma, ainda

podemos enumerar as virtudes e características que queremos que

nossos filhos desenvolvam e falamos estas sobre eles. Isso não in-

clui nossos anseios para eles se tornarem grandes jogadores de

futebol ou estrelas de cinema, mas falar coisas como “você é sá-

bio,” “bondoso,” ou “paciente.” Podemos cultivar o fruto do Espí-

rito (Gl. 5:22-23) neles ao exemplificá-lo em nossas próprias vidas

e chamá-lo à tona neles. Podemos cultivar os aspectos positivos

que vemos neles enquanto surgem como os indivíduos sem igual

que são. Filhos aprendem aquilo que ensinamos a eles.

O pai quebra as maldições

Muitas famílias são amaldiçoadas por geração após gera-

ção com coisas como pobreza, alcoolismo, divórcio, pecados

sexuais, doenças mentais, abandono, ignorância, e problemas

de saúde.

Começamos quebrando estas maldições ao arrepender-

nos pessoalmente dos pecados associados com elas. Renuncia-

mos, repreendemos, e repudiamos estas e quaisquer influências

demoníacas associadas a elas. Permanecemos em aliança com

Deus. Honramos nossas esposas e nossos filhos.

Como isso é diferente de discutir, fofocar, difamar, acusar,

caluniar, condenar – todos estes pronunciam maldições. Quan-

do falamos estas coisas, damos aos poderes demoníacos  autori-

dade para tentar cumpri-las. Convidamos este ambiente negati-

vo e destrutivo para dentro de nossas próprias casas e contra

nossos próprios lares.

Quando ficamos conscientes destas práticas, podemos co-

meçar a fazer o contrário. Praticamos contar a verdade em vez de

mentir. Praticamos falar “posso” em vez de “não posso.” Pratica-

mos abençoar aquelas coisas e pessoas que queremos amaldiçoar.

Quando vemos defeitos de caráter em outros, precisamos

abençoar o que Deus diz sobre estas pessoas em vez daquilo que

seus defeitos dizem a seu respeito. Talvez seja Deus que nos deu

discernimento para ver as fraquezas de outros. Se for, porque

Ele faria assim? Para podermos criticar e condenar nossos ir-

mãos? Isto é arrogância e orgulho dizendo, “Eu sou melhor que

eles.” Ou será para que sejamos movidos à misericórdia e inter-

cessão? Não é uma idéia ruim!
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O pai quebra maldições pelo arrependimento e com a

palavra do amor de Deus ele abençoa outros.

Reconectando linhas de família

Eu pensava que meu filho tinha dito que nossa participa-

ção em um encontro para homens tinha curado nosso relacio-

namento. Assim, perguntei-lhe o que tinha acontecido para cau-

sar isso. Ele rapidamente me corrigiu e disse que o relaciona-

mento já tinha sido curado. Mas ele entendia agora que a maldi-

ção do “modelo macho inexistente” tinha sido quebrada.

“Foi como a maldição do abandono?” sugeri.

“Não,” ele insistiu, “é mais como aquilo que falei – a mal-

dição de um modelo macho inexistente e a maldição do divór-

cio sobre o nome de família.”

Ele explicou que era como se o nome Newbold estivesse

agora estabelecido para as gerações por vir, que seu pai tivesse

tomado seu lugar como o patriarca da família e tinha um filho e

netos para dar continuidade ao nome.

“Algum lugar no passado,” conjeturou, “uma maldição

foi posta no nome da família, provavelmente como resultado

dos pecados dos pais. Isso desencadeou um ciclo de degenera-

ção que roubou um modelo macho positivo da família. Mas

agora Deus o devolveu. Há um novo começo para este nome

de família.”

Isto lhe deu um senso renovado de estabilidade e identi-

dade, Ele agora tinha raízes e galhos na sua árvore genealógica.

“Isto é algo que só Deus pode fazer,” acrescentou. “Grandeza sem-

pre veio pelas famílias. Um patriarca constrói algo grande e seus

filhos ou o levam adiante ou o corrompem.” Fiquei feliz com

seu discernimento.

Ele concluiu, “O pai em uma família não pode ser um pa-

triarca para aqueles que não o reconhecem e o recebem como

tal. A mesma coisa é verdade com Deus. Ele é o Patriarca de

todos. Deus, como Pai, sempre amará seus filhos, mas Ele nunca

Se imporá. Ele os permite a liberdade ou de reconhecê-Lo como

Pai-Deus, ou rejeitá-Lo. Se O reconhecem e O recebem, serão

abençoados Dele. Mas se escolhem não reconhecer e recebê-Lo,

estarão escolhendo maldições para si mesmos.”

Até agora, pouco sabíamos sobre meu pai e seu lado da

família. Ironicamente, pedaços de conhecimento sobre sua vida

começaram a aparecer para mim inesperadamente, me inspi-

rando a juntá-los onde possível. Percebi que minha busca era

mais do que um interesse passageiro em genealogia. Isto era Deus

restabelecendo o nome Newbold para nós que sofremos a

desconexão do abandono. Como disse meu filho do seu ponto

de vista: “Há um avô Newbold, um pai Newbold, eu sou um pai

Newbold, e agora tenho filhos.” Deus tinha restabelecido nossa

linhagem.

Os evangelhos de Mateus e Lucas documentam cuidado-

samente a genealogia de Jesus – vinculando Ele ao trono de Davi.

Somos todos filhos primogênitos de Deus por Jesus Cristo – é a

única linhagem que importa espiritualmente. No entanto, famí-

lia é importante. Estar conectado é importante. Casamento e

família foram as primeiras instituições de Deus. As bênçãos e

maldições descem pelas famílias. Sem a bênção, uma família

morrerá sob a maldição. Nações morrem quando a vida de fa-

mília é corrompida.

A bênção do pai

Todos nós precisamos da bênção do pai. Precisamos da-

quele momento significativo no tempo quando o pai coloca sua

mão nas nossas cabeças e pronuncia a bênção sobre nós, dizen-

do aquilo que ele ouve o Pai-Deus dizendo sobre nós. Quando

isso acontece, somos validados e afirmados, e temos nossas iden-

tidades solidificadas. Pertencemos.

“Papai estava morrendo,” escreveu Frances. Ela disse que

ele fora um alcoólatra a vida inteira. Ele teve um tombo sério

que precisou de cirurgia e a mãe dela falou que poderia ser o
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fim. “Foi então que comecei a orar para Deus me dar o papai,”

disse ela. Ela o visitou todos os dias enquanto ele ia entre o hos-

pital e o asilo durante os sete meses antes de morrer. “Deus me

concedeu cada pedido que Lhe fiz a respeito do meu pai. Ele me

deu papai pelo resto de sua vida. Ele me permitiu compartilhar

a Palavra com ele para ele entendê-la. Ele me permitiu estar com

ele quando aceitou Cristo. Ele me deu a bênção que sempre quis

do meu pai.”

Sobre a bênção, ela disse, Quando ele voltou do hospital

perguntei o papai se ele se lembrava onde na Bíblia uma bênção

foi dada às crianças. Contei-lhe a história e então perguntei se

ele me daria a bênção. Ele disse, ‘Sim, darei.’ Então,fui até a ca-

beceira de sua cama e deitei minha cabeça para ele poder colo-

car sua mão nela, e ele disse, ‘Senhor, agradeço por esta filha

amorosa e peço que a abençoe e a guarde.’ Não posso contar-

lhe como me fez me sentir por dentro ter meu pai fazer isto. Só

sei que agora me sinto completa como sua filha. É a memória

mais apreciada que tenho do meu pai comigo. Esta foi uma das

últimas coisas que ele fez antes de morrer.”

Deus está soberanamente devolvendo o pai aos filhos para

ele poder pronunciar a bênção sobre eles. Em todos aqueles ca-

sos, no entanto, onde o pai já morreu ou está permanentemente

indisponível a nós, podemos e devemos ir à própria Fonte para

a bênção do pai.

Conferir a bênção aos filhos é, tanto quanto qualquer coi-

sa, uma conferência do poder pai – a natureza Pai de Deus den-

tro do homem. O pai que confere o poder pai estará sempre

com seus filhos mesmo quando ele parte porque este depósito

de Deus como Pai permanece neles. Quando os filhos precisam

do conselho de seu pai, o encontrarão dentro de si mesmos.

Guia de processamento

Que bênçãos foram pronunciadas sobre você na sua in-

fância?

Que impacto estas tiveram na sua vida?

Que maldições foram pronunciadas sobre você na sua in-

fância?

Que impacto estas tiveram na sua vida?

Como você pronunciou a bênção sobre seus familiares?

Que impacto estas bênçãos tiveram nas vidas deles?

Que maldições você pronunciou sobre seus familiares?

Que impacto estas maldições tiveram nas vidas deles?

Enumere as bênçãos que gostaria que Deus como Pai con-

ferisse a você. Peça-Lhe que extenda Sua mão a Sua von-

tade e assim faça.

Então, quando você acreditar que seja a hora apropriada,

peça ao Senhor que lhe dê Suas palavras quando você

impuser suas mãos nos próprios filhos e pronuncie a bên-

ção do pai sobre eles.

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.
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Capítulo 15

Um homem de paz: um homem

de guerra

Manter a paz civil é bem diferente de ter a paz de Cristo. A

paz civil pode ser possível através do uso da força, mas na

hora que aqueles que fazem cumprir a paz são removidos, a de-

sobediência civil volta.

A paz pela força não consegue mudar vidas. Somente a

paz do Cristo que habita no interior pode mudar vidas e atitu-

des. Ocupação militar e policial não são mais necessárias uma

vez que vidas são mudadas pela presença do Príncipe da Paz

que habita no nosso interior. Ocupação militar e policial preci-

sam estar em lugares onde Cristo está ausente.

Mesmo onde Cristo está presente, temos um adversário

da paz. Satanás e seus emissários de engano ainda podem de-

vastar nossa paz física, emocional, social, financeira, relacional,

e espiritual. Ele precisa ser confrontado, muitas vezes diariamen-

te, para que o homem de paz mantenha sua paz. O homem san-

to de paz precisa por necessidade ser um homem de guerra.

Parece uma contradição dizer que o homem santo de paz

precisa ser um homem de guerra. Jesus, de acordo com Isaías

9:6, é o Príncipe da Paz. Ele também é retratado como um pode-

roso guerreiro. Ele apareceu a Josué antes da destruição de Jericó

com a Sua espada em punho e anunciou que Ele era o coman-

dante do exército do Senhor (Js. 5:13-15). Jesus é retratado como

um guerreiro pelo apóstolo João em Apocalipse 19:11-16: “E vi o

céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado so-

bre ele chama-Se Fiel e  Verdadeiro e julga e peleja com justiça.

E os Seus olhos eram como chama de fogo; e sobre a Sua cabe-

ça havia muitos diademas; e tinha um nome escrito que nin-

guém sabia, senão Ele mesmo. E estava vestido de uma veste

salpicada de sangue, e o nome pelo qual Se chama é a Palavra

de Deus. E seguiam-No os exércitos que há no céu em cavalos

brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da Sua boca

saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; e Ele as

regerá com vara de ferro e Ele mesmo é o que pisa o lagar do

vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na

Sua coxa tem escrito este nome: ‘REI DOS REIS E SENHOR DOS

SENHORES.’”

Assim como Jesus é um homem de paz e um homem de

guerra, também é com o pai.

Homem de paz

O pai é primeiramente um homem de paz. Ele tem aquela

paz de Deus que excede todo o entendimento (Fp. 4:7). Esta paz

de Cristo é a única paz que dura.

O pai é também um pacificador. Jesus disse, “Bem-aventu-

rados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de

Deus” (Mt. 5:9).

O homem de paz precisa estar em paz com Deus, consigo,

e com outros. Ele ministra a paz de Cristo a outros à medida que

o Príncipe da Paz reside nele, e à medida que está em paz consi-

go mesmo.
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O homem de paz mantém sua paz porque a paz é parte de

quem ele é como o pai. Ele mantém sua paz não permitindo

outro tirá-la dele. Ele mantém sua paz e é capaz de manter a paz

de sua família.

Homem de guerra

O Comando Estratégico do Ar da Força Aérea dos Estados

Unidos tem como seu lema “Paz é a nossa profissão.” Parece iló-

gico que homens de guerra que voam máquinas de destruição

se chamem de pacificadores. Porém, é a sua habilidade de des-

truir os inimigos da paz que assegura a paz. Este conceito é ver-

dadeiro no Reino de Deus também.

Para poder ser um homem de paz, o pai precisa, por iro-

nia, ser um homem de guerra. Ele precisa estar preparado para

enfrentar seus adversários. Jesus disse, “Quando o valente guar-

da, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas,

sobrevindo outro mais valente que ele e vencendo-o, tira-lhe

toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos”

(Lucas 11:21-22).

Jesus, o nosso exemplo, confrontou e derrotou Seus ad-

versários. De acordo com 1 João 3:8, “...o Filho de Deus se mani-

festou: para desfazer as obras do diabo.” A carta de Paulo aos

Colossenses diz de Jesus, “Despojando os principados e

potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em Si mes-

mo” (Cl. 2:15).

Quando os filhos de Israel entraram na terra prometida

sob a liderança guerreira de Josué, foi preciso eles tomarem a

terra dos ocupantes aos poucos. Teriam que destruir as nações e

seus ídolos. (Ver Deuteronômio 7.) Teriam que assegurar a terra

para Deus como herança de Deus para eles.

Israel teve vitórias e derrotas. Suas vitórias eram associa-

das com sua dependência em Deus. Suas derrotas vieram como

resultado de sua descrença, seu pecado, e suas tentativas de fa-

zer as coisas na sua própria força.

A terra ainda não tinha sido assegurada nos dias do Rei

Davi. Ele completou o trabalho. Ele foi chamado de homem de

sangue por causa de suas muitas batalhas. No entanto, por cau-

sa destas batalhas, seu filho o Rei Salomão e toda Israel pude-

ram desfrutar da paz em todos os lados de sua fronteira (1 Reis

4:24). Muitas batalhas tiveram que ser travadas e vencidas por

Davi e seus valentes antes desta paz ser assegurada.

Aquilo que Josué e Davi tiveram que fazer no domínio na-

tural, nós temos que fazer no domínio espiritual. “Porque, an-

dando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as ar-

mas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em

Deus, para destruição das fortalezas” (2 Co. 10:3-4).

Há realmente um inimigo no domínio espiritual que pre-

tende destruir a família de Deus. Um dos seus alvos principais é

a destruição da unidade família em si. Precisamos aceitar esta

realidade e nos equipar para travar a guerra espiritual eficaz.

Dois domínios e dois reinos

Dois domínios muito verdadeiros existem no reino espiri-

tual que não podem ser vistos pelo olho do homem natural: o

Reino de Deus e o reino das trevas.

Colossenses 1:13 nos diz que Deus “nos tirou da potestade

das trevas e nos transportou para o Reino do Filho do Seu amor.”

A missão do apóstolo Paulo aos gentios era “para lhes abrires os

olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a

Deus...” (Atos 26:18).

1 Pedro 2:9 confirma que estávamos antes nas trevas mas

agora andamos na luz de Deus: “Mas vós sois a geração eleita, o

sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que

anuncieis as virtudes Daquele que vos chamou das trevas para

Sua maravilhosa luz.”

Jesus é o Rei do Reino de Deus, e Satanás é a cabeça do

seu reino. “E, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra

si mesmo; como subsistirá, pois, o seu reino?” (Mt. 12:26).
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Efésios 2:2 diz, “...Em que noutro tempo, andastes, segun-

do o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do

ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência.”

Satanás, o príncipe das potestades do ar

Realmente existe um ente espírito chamado Satanás (Jó

1:1; Cr. 21:1; Mt. 4:10) e o diabo (Mt. 4:8; Ap.12:9). Ele não é igual

a Deus nem a Cristo. Ele foi criado por Deus, se rebelou contra

Deus, e foi lançado fora do céu para servir os propósitos de Deus.

Ele nada pode fazer que Deus não lhe permitiu fazer. Ele está

debaixo da autoridade de Deus porque todas as coisas estão de-

baixo da autoridade de Deus.

Em Apocalipse 12:9, vemos que o diabo, Satanás, é o gran-

de dragão que foi precipitado na terra, que “enganou todo o

mundo.” A principal tática de Satanás é fazer-nos acreditar que

ele não existe. Ele pode se safar com o mal que ele faz em nossas

vidas e no mundo quando tolamente acreditamos que ele não é

real.

Precisamos resolver este assunto da existência de Satanás.

Precisamos ser bem educados, treinados, e equipados para guerra

espiritual. Não precisamos nunca temer o diabo se somos de Deus

“porque maior é O que está em nós, do que o que está no mun-

do” (1 João 4:4).

Seguramente Satanás sabe que o plano eterno de Deus é

trazer muitos filhos à glória,e filhos que são da natureza e cará-

ter do Seu Filho padrão, Jesus Cristo. Seguramente ele sabe que

Deus pretende ter uma família de filhos para Si. Seu principal

objetivo é contrariar a vontade de Deus ao tentar destruir o Fi-

lho de Deus e os filhos de Deus.

Seu ataque tem sido e sempre será a destruição da família,

paternidade, e filiação. Todo o resto do qual é acusado de fazer

no mundo é simplesmente com a intenção de frustrar aquele

eterno propósito de Deus de uma forma ou de outra. Eis alguns

exemplos escriturais.

Moisés é freqüentemente visto como tipificando Jesus

no seu papel do libertador enviado para tirar Israel da escra-

vidão no Egito. Faraó é visto como tipificando Satanás pois

queria mantê-los na escravidão. Egito é visto como tipificando

o mundo e o pecado. Quando Faraó viu que os filhos de Isra-

el eram grandes em número e poderosos, ele ordenou que

todos os filhos recém-nascidos dos israelitas fossem mortos

(Ex. 1:7, 16, 22).

Em seguida, vemos Herodes o rei, na época de Cristo, que,

quando informado que o Rei dos Judeus tinha nascido em Belém,

“mandou matar” todos os meninos de dois anos ou menos da-

quela área (Mt. 2:16). O que era prefigurado em Moisés se tornou

realidade em Jesus.

Finalmente, Apocalipse 12:1-6 nos fala sobre a mulher que

dá à luz um filho varão. O dragão espera para tragar esta crian-

ça quando ela der à luz, mas seu filho é arrebatado para Deus. A

mulher nesta passagem representa a assembléia geral dos cha-

mados para fora. O filho varão representa aqueles muitos filhos

que Deus trará à glória. O dragão é Satanás. (Acredito que Sata-

nás já esteja tentando destruir o “filho varão” através de abortos

intencionais – um milhão e meio de bebês a cada ano somente

nos Estados Unidos.)

Em todos estes três casos escriturais citados aqui, Satanás

mata muitos bebês, mas não consegue destruir o ungido de Deus.

Porém, ele estava, e está determinado a tentar.

Temos experimentado um ataque violento contra a famí-

lia nestas últimas décadas. Satanás tentará destruir a família atra-

vés de pecado, doença, enfermidade, pobreza, guerra, crime,

práticas ocultas, álcool, abuso de drogas, luxúria, divórcio – qual-

quer coisa que resulte na decapitação da família, a remoção do

cabeça – o marido e pai.

Mais razão para o pastor da família ser um homem de guer-

ra para repelir o destruidor do povo de Deus.
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Hierarquia

Satanás tem uma hierarquia de espíritos que fazem a von-

tade dele. Estão debaixo da autoridade dele para efetuar seus

planos enganosos. Efésios 6:12 os identifica como principados,

potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais

da maldade em lugares celestiais.

Poderes e principados podem reinar como fortalezas so-

bre nações, cidades, religiões, e instituições. Estes poderes e prin-

cipados também podem reinar sobre igrejas, denominações, e

seitas religiosas.

São titeireiros que manipulam toda sorte de maldade no

mundo; tais como pobreza, crime violento, vícios, sexo ilícito,

partos ilegítimos, e suicídio. Eles nos influenciam a fazer guerra

uns contra os outros. Por esta razão só, muitos casamentos aca-

bam em divórcio; famílias são partidas; pessoas mentem, trapa-

ceiam, e roubam uns dos outros; pessoas manipulam, usam, abu-

sam, e matam uns aos outros; nações e grupos étnicos guerrei-

am uns contra os outros.

Demônios

Satanás não pode estar em todos os lugares a todo instan-

te. A maior parte de nós é insignificante demais para Satanás até

saber quem somos, crentes ou não. Demônios, por outro lado,

são os emissários de Satanás que se envolvem nas vidas de indi-

víduos.

Parece que existem hordas de espíritos demônio. Os

evangelhos falam de um homem que tinha tantos demônios

que eram chamados Legião, que era uma divisão militar ro-

mana com entre 3000 e 6000 soldados (Marcos 5:9; Lucas 8:30).

Jesus expulsou sete demônios de Maria Madalena (Marcos 16:9;

Lucas 8:2).

Demônios operam debaixo dos princípios do reino das tre-

vas quer estejam conscientes disto ou não. Podem não ser mui-

to espertos. Simplesmente fazem de acordo com aquilo que são.

A Bíblia se refere a eles como espíritos imundos, espíritos malig-

nos, e espíritos enganadores.24

A Bíblia deixa claro que seres humanos podem ser possuí-

dos (Mt. 8:16) ou oprimidos (Atos 10:38) por demônios.

Estes espíritos malignos e imundos podem causar proble-

mas em todas as áreas de nossas vidas. Podem tentar-nos a pe-

car e fazer-nos ficar doentes, enfermos, fracos, e mental e emo-

cionalmente perturbados. Podem causar impedimentos em nos-

sas finanças e nossos relacionamentos.

Autoridade do crente

Jesus deu autoridade a crentes sobre espíritos demônio.

Sem dúvida, na minha mente, o pai tem esta autoridade, especi-

almente quando se diz respeito a sua casa.

Jesus pode dar esta autoridade porque Ele tem toda auto-

ridade no céu e na terra. Filipenses 2:9-11 declara, “Pelo que tam-

bém Deus O exaltou soberanamente e Lhe deu um nome que é

sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo

joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e

toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de

Deus Pai.”

Ele deu autoridades aos crentes de “pisar serpentes, e es-

corpiões, e toda a força do inimigo”, e a promessa de que nada

nos fará dano algum (Lucas 10:19). Ele nos deu as chaves do rei-

no do céu: “E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e

tudo o que desligares na terra será desligado nos céus” (Mt. 16:19).

Crentes podem expulsar demônios de outras pessoas; in-

crédulos não têm esta autoridade. (Leia Atos 19:13-16.) Exorcis-

mo não é uma técnica ou um ritual. Não tem nada a ver com ser

pio ou religioso. É uma questão de simplesmente ter a autorida-

24 Espíritos imundos: ver Mateus 10:1; Marcos 1:27; 3:11; 5:13; Lucas 4:36; 6:18; Atos 5:16;

8:7; Apocalipse 16:13-14. Espíritos malignos: ver lucas 7:21; 8:2; Atos 19:12-13. Espíritos

enganadores: ver 1 Timóteo 4:1.
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de em nome de Jesus e acreditar. Temos aquela autoridade es-

tando em Cristo Jesus como crentes nascidos de novo. Sem esta

autoridade, somos impotentes.

Podemos amarrar demônios, mas não podemos amarrar

Satanás. Satanás não está debaixo da nossa autoridade. Ele está

debaixo da autoridade de Deus. Jesus nos deu autoridade limitada.

Demônios estão associados ao pecado. Eles têm um direi-

to legal de oprimir ou possuir-nos através dos pecados que co-

metemos ou através dos pecados indiretamente cometidos con-

tra nós. Rejeição dos pais antes do nascimento ou qualquer abu-

so físico, sexual, e emocional contra crianças após o nascimen-

to são exemplos de pecados indiretos.

Expulsar demônios é um sinal e um prodígio. Marcos 16:17:

“E estes sinais seguirão aos que crerem: em Meu nome expulsa-

rão demônios...” Vemos isto demonstrado pelo apóstolo Paulo

quando ele expulsou um espírito de adivinhação em nome de

Jesus Cristo de uma jovem que o seguiu e o perturbou durante

muitos dias (Atos 16:16-18).

Não obstante, Jesus falou para Seus discípulos não se ale-

grarem fato dos espíritos se sujeitarem à eles, mas por estarem

seus nomes escritos nos céus (Lucas 10:20). Precisamos evitar fas-

cínio por Satanás, espíritos malignos, ou qualquer parte das tre-

vas, e evitar dar mais crédito ao diabo do que lhe é devido.

Demônios são, no entanto, um perigo bem real e presente

para nós e para o bem-estar da nossa família. Precisamos saber

como nos limpar a nós mesmos, nossas casas, e nossos familia-

res da profanação dos espíritos demônio.

A natureza da nossa guerra

Guerra espiritual envolve diferentes táticas e armas. Algu-

mas situações pedem o arrependimento do pecado e a confis-

são dele a outros em responsabilidade. Algumas situações pe-

dem livramento. Outras requerem oração e intercessão. Algu-

mas situações exigem que fiquemos firmes na fé, ou que louve-

mos e adoremos, ou que amarremos e desliguemos, ou que ore-

mos pelo profundo poder curativo de Deus. Em todos os mo-

mentos, devemos submeter-nos a Deus, resistir ao diabo, e an-

dar em santidade.

Santidade perante o Senhor é a arma máxima em nosso

arsenal contra nossos inimigos espirituais. Transforma derrota

em vitória. Santidade é outra palavra por santificação. Ambas as

palavras significam separação. Devemos estar separados para o

Senhor do pecado, do mundo, da carne e de Satanás.

Santidade não é algo que conseguimos na nossa própria

força – tentando viver por um código de “fazer isso” e “não fazer

aquilo.” Santidade é o processo pelo qual o Espírito Santo opera

para conformar-nos a imagem de Jesus. Nossa parte é cooperar

com Ele pelo arrependimento e obediência; seguir nosso Senhor

que disse, “Se alguém quiser vir após Mim, negue-se a si mesmo,

tome sua cruz e siga-Me” (Mt. 16:24).

Uma vez comprometidos à vida entregue de obediência a

Jesus, nos desviaremos dos nossos pecados e daquelas tentações

que nos mantêm em escravidão ao maligno. Não podemos ser-

vir a dois senhores. Ou Jesus é senhor, ou o pecado. Jesus nos

liberta; o pecado nos escraviza.

A não ser que nos arrependamos e caminhemos em santida-

de, tudo que tentamos fazer para batalhar contra Satanás e sua hoste

será fútil. Demônios acharão nossa casa varrida e limpa, mas deso-

cupada. Alistarão mais sete piores do que eles e voltarão para ocu-

par nossas vidas. (Ver Mt. 12:43-45.) Enchemos nossas vidas com a

palavra e o Espírito Santo de Deus e obediência a Ele.

Lutar contra este inimigo invisível requer que nos revista-

mos com a armadura que Deus proveu: “Revesti-vos de toda a

armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astu-

tas ciladas do diabo...para que possais resistir no dia mau e, ha-

vendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos

os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça,

e calçados os pés na preparação do evangelho da paz; tomando

sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os
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dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da

salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus” (Ef.

6:11, 13-17).

Quanto mais caminhamos em verdade, em justiça, no

evangelho da paz, na fé, na salvação, e na palavra de Deus, mais

preparados estaremos para combater Satanás e suas coortes.

“Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual nin-

guém verá o Senhor” (Hb 12:14).

Guerra da mente

A mente é o campo de batalha de Satanás. Por esta razão

entramos em guerra espiritual eficaz “destruindo os conselhos e

toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e le-

vando cativo todo entendimento à obediência de Cristo” (2 Co. 10:5).

Cada pecado começa como uma tentação na mente. Tiago

1:14-15 explica, “Mas cada um é tentado, quando atraído e en-

godado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a

concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, sen-

do consumado, gera a morte.”

Se amamos o Senhor de toda nossa mente, nos entregare-

mos ao Senhor. Se não, continuaremos a nos entregar ao inimi-

go das nossas mentes.

Nem sempre este inimigo se afasta. Talvez teremos de com-

bater certas perturbações à nossa paz pelo resto da vida. Mas a

vitória é possível. Agora podemos fazer algo sobre estas tentações

que invadem nossas mentes. Temos as armas seletas: oração, amar-

rar e desligar, responsabilidade, resistência, fé, etc. O inimigo gos-

taria de condenar-nos simplesmente pela tentação, mas a palavra

de Deus nos mantém em perfeita paz. Satanás é derrotado.

Podemos escolher em que pensar. Paulo escreveu, “Quanto

ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto,

tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo

o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor,

nisso pensai [meu itálico]” (Fp. 4:8).

Jesus é o Príncipe da paz. Quando O recebemos, recebe-

mos Sua paz. Se temos a mente de Cristo como diz a Bíblia, de-

vemos ter paz de mente. Se pretendemos manter aquela paz de

mente, temos que estar dispostos a travar guerra contra qual-

quer coisa que perturbe aquela paz. Pois o homem de paz é um

homem de guerra.

Guia de processamento

Faça três colunas em um pedaço de papel:

Na primeira coluna, enumere aquelas coisas na sua vida e

na de sua família que perturbam a paz. Exemplos: pensa-

mentos de luxúria, raiva, uma criança desafiadora/rebel-

de, conflito de relacionamento, acusações, maledicência,

maldição, manipulação. Reveja Tiago 3:13-18.

Na coluna do meio escreva aquilo que você considera ser a

causa destas perturbações que corresponde àquelas coisas

que escreveu na primeira coluna. Exemplos: expor-se a por-

nografia, falsas expectativas de outros ou de si, influências

dos semelhantes, uso excessivo de químicas que alteram o

humor, etc.

Na terceira coluna, escreva aquilo que considera ser a arma

de guerra apropriada contra aquelas perturbações que

correspondem às coisas na primeira coluna. Os exemplos

que são dados neste capítulo são: arrependimento de pe-

cados, confissão de pecados a outros, submissão ao minis-

tério de livramento, oração e intercessão, ficar firme na

fé, louvor e adoração, amarrar e desligar, submissão ao

profundo poder curativo do Espírito Santo, ou resistência

ao diabo.

Aplique as armas apropriadas no decorrer dos próximos

dias e semanas e anote os efeitos. Esteja preparado a ten-

tar diferentes armas às vezes.

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.
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Capítulo 16

Um homem em responsabilidade

Os rapazes se encontram cada terça-feira à noite no porão

de Steven. Fazem isto há anos. Tomando café. Rindo.

Chorando. Orando. Às vezes passam da meia noite para ter

certeza de que todos têm sua chance de compartilhar. Deus

já fez poderosos milagres em benefício destes homens que se

importavam o suficiente com suas vidas e as de seus amados

para se sujeitarem uns aos outros como responsáveis semana

após semana.

Estes rapazes não estão sozinhos. Muitos homens se reú-

nem em grupos de responsabilidade em busca de integridade.

Estudam juntos, aproveitam a sabedoria e as experiências cole-

tivas, oram juntos, crescem juntos, e atuam como mentores uns

dos outros em amor. Coletivamente, eles compensam a ausên-

cia do modelo pai.

Responsabilidade é viver em relacionamento com outros

como um livro aberto no qual outros podem ler nossas vidas, e,

além do mais, influenciar o escrever delas para produzir caráter

e integridade.

Disponibilidade em ser responsável

Responsabilidade precisa começar com uma disponibili-

dade para algumas pessoas em nossas vidas saberem tudo a nos-

so respeito. Precisam conhecer nossos segredos mais profundos

– aqueles pecados que tão facilmente nos assediam – não para

nos envergonhar ou condenar ou fofocar a nosso respeito, mas

para ajudar-nos a manter um modo de vida de arrependimento,

e nos encorajar e fortalecer.

Qualquer coisa que estiver oculta nas trevas permanece

escondida enquanto é mantida secreta. O pecado prospera na

escuridão do segredo e do desmentido. Porém, uma vez que

aquele pecado é exposto à luz, ele é erradicado pela luz. Não

pode sobreviver na luz do arrependimento e da confissão.

Responsabilidade em relacionamentos com outros será

falso e infrutífero se não estivermos dispostos a ser transparen-

tes. Somente continuaremos a enganar-nos a nós mesmos e ten-

tar enganar outros a acreditarem que estamos bem quando, de

fato, não estamos.

Honestidade consigo

Antes de permitir outros bisbilhotarem nossas vidas, é bom

nos bisbilhotarmos um pouco a sós. Será bom admitir a verdade

sobre aqueles pecados que temos fingido que não existem. Dei-

xaremos de justificá-los. Conhecendo a verdade a nosso próprio

respeito é difícil para muitos de nós, porque não fomos ensina-

dos como saber o que sentimos, pensamos, queremos, ou acre-

ditamos. Como, então, podemos achar que dá para contar a

outros?

Começamos dando uma olhada longa, séria, honesta em

nós mesmos e admitindo alguns fios de verdade. Admitimos que

temos problemas: pecados, vícios, comportamentos obsessivos-

compulsivos, e maus atitudes. E talvez, só talvez, somos nós as

causas destes problemas.
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Confessamos aquelas realidades a nosso respeito. Confes-

samos o fato de nossas vidas serem intratáveis, que somos impo-

tentes separados de Deus, que estamos dispostos a mudar ou ser

mudados por Deus, e que precisamos de responsabilidade em

nossas vidas. Tais confissões levam ao arrependimento. Arrepen-

dimento tem a ver com mudança de nossas mentes e da direção

de nossas vidas.

Quanto mais aprendemos sobre nossos defeitos de cará-

ter, menos estes defeitos dirigirão nossas vidas. Só podemos re-

solver aqueles problemas que reconhecemos.

Mas nem tudo a nosso respeito é ruim. Temos bons traços

também. Quanto mais sabemos sobre nossos dons, talentos, e

atributos, mais podemos liberar estes a Deus para Ele usar no

Seu Reino. Ele quer tudo.

Ao conhecer melhor quem somos, seremos mais prepara-

dos a nos submeter a Deus e a outros para responsabilidade.

Chegar no “fundo do poço”

Somente ao chegarmos no “fundo do poço” é que qual-

quer de nós é capaz de se arrepender. Arrependimento começa

quando chegamos ao fim de nós mesmos. A profundeza que pre-

cisamos alcançar para chegar no “fundo” é diferente para cada

um. Pode depender da nossa teimosia.

Norman sentou-se na nossa cozinha enquanto oferecemos

orar com ele pelos seus problemas. Queríamos tanto ajudá-lo a

dar meia volta na sua vida. Ele estava desabrigado, faminto, duro,

e desempregado. Suas únicas posses eram as roupas do corpo.

Ele costumava caminhar por horas à noite, às vezes na chuva, e

dormir em pé, encostado em uma parede.

“Norman, você está satisfeito com sua vida?” perguntei.

“Sim,” foi sua resposta simples.

“É mesmo?” perguntei. Fiquei incrédulo. “Se é assim, não

há nada que eu possa fazer por você.”

A profundidade à qual precisamos chegar para “bater no

fundo” talvez dependa de quão arraigado esteja o pecado; pois

quanto mais profundo o pecado, mais difícil é desarraigá-lo.

Quando aquele pecado é de geração em geração, como muitos

o são, a raiz é ainda mais profunda.

Apesar de nem sempre gostarmos daquilo que aqueles

pecados fazem conosco, parecem nossos amigos. Não queremos

desistir deles. Talvez não terminamos com eles, e só daremos a

Deus aquelas coisas com que terminamos. Raramente termina-

mos com algo até que comece a causar-nos mais dor do que

prazer. Portanto, Deus pode deixar certas coisas acontecerem

como resultado daquele pecado para levar-nos ao fim dele, le-

var-nos ao fim de nós mesmos.

Submeter-se a um círculo de mentores

Diferentes mentores servem a diferentes propósitos em

nossas vidas. Podemos descobrir que já temos um círculo de

mentores. Alguns nos guiam espiritual e moralmente. Alguns

providenciam serviços profissionais, como médicos, advogados,

e contadores. Outros estão disponíveis para aconselhamento

emocional e psicológico. Diferentes mentores têm qualificações

para ajudar-nos de formas diferentes. Precisamos ter certeza de

estar recebendo destes mentores de acordo com seus propósi-

tos. Seria abusar nossos dentistas se contássemos a eles os nos-

sos problemas financeiros. Não é sua perícia nem da sua conta –

a não ser, claro, que lhes devemos dinheiro.

Nossas esposas, se somos casados, são mentores em certas

áreas das nossas vidas. Minha esposa sabe tudo que precisa sa-

ber a meu respeito para a santidade do nosso casamento. Ela

me conhece física, espiritual, social, sexual, ética, financeira, e

moralmente. Ela me conhece como um livro. Sou automatica-

mente responsável a ela por cada rosquinha que eu não deveria

comer, cada xícara de café que não deveria tomar, cada grão de

sal que não deveria usar, e cada esforço que não deveria fazer.
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Minha mulher é uma influência positiva em minha vida

porque é ela que vive comigo dia e noite. Ela é amorosa, atenci-

osa, e me aceita. Ela não é crítica, nem me julga. Ela sabe como

“tomar o partido de seu homem.” Ela não prega, ralha, ou tenta

me resgatar. Ela é quase desejosa demais que eu tome minhas

próprias decisões, sabendo muito bem que estou disposto a aca-

tar com as conseqüências dos meus erros. No entanto, no meio

das conseqüências, ela é uma rocha. Além disso, ela

freqüentemente me conta como ela passa por cima da minha

cabeça em oração para entregar coisas a meu Cabeça, Jesus,

quando ela acha que estou fazendo errado; e ela é capaz de dei-

xar assim.

Porém, há momentos em que preciso de outros homens,

não minha esposa, com quem possa conversar sobre coisas.

Submeter-se a irmãos de confiança

Encontrar os rapazes certos para este tipo de responsabili-

dade não é tarefa fácil. Requer tempo para encontrar outros

homens que se provaram dignos de confiança e estão dispostos

a conectar em franqueza e honestidade. Precisamos ser cautelo-

sos em lavar nossa roupa suja com qualquer um. Muitas pessoas

não são confiáveis com nossa honestidade. Elas mesmas ainda

estão em pecado e negação. Enquanto podem redirecionar aten-

ção de si caluniando outros, assim farão.

Certa vez dei meu testemunho a um grupo de membros

de igreja. Acredito que estavam me examinando como um pos-

sível assistente de pastor. Eu queria ser honesto e aberto com

eles. Contei-lhes do meu envolvimento em algumas atividades

ocultas por um curto período durante minha época de ateu, e

de como esta escravidão me levou de volta ao Senhor. Não con-

seguiam lidar com esta informação. Como um homem que já

foi ordenado no ministério pode ter uma queda tão grande? Será

que dá para confiar novamente nele? Ele estava enlouquecido?

Não tenho certeza o que pensavam; mas, seja como for, a porta

estava fechada para o esperado ministério após aquilo.

Ainda que devemos agir com precaução, não precisamos

ser regido por aquilo que os outros pensam de nós. Não é da

nossa conta o que os outros pensam de nós, a não ser, claro, que

os magoamos e precisamos compensar. Se chegamos a temer o

que os outros possam pensar de nós, é provável que seja impos-

sível abrir-nos para outros irmãos de confiança.

Submeter-se a irmãos que aceitam

Até nos tornarmos os que aceitam uns aos outros sem jul-

gar e criticar, provavelmente não revelaremos as nossas necessi-

dades mais profundas. Duvido que eu teria conseguido fazer um

círculo de responsabilidade daqueles membros de igreja a quem

dei meu testemunho..

Devemos mostrar tanta graça, amor, e aceitação um ao

outro quanto nosso Senhor tem mostrado a nós. No entanto,

aceitar um ao outro não significa que desculpamos nossos peca-

dos, nem um pouco. A meta da responsabilidade é ajudar um ao

outro a viver acima do pecado. Pois “Deus enviou o Seu Filho ao

mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o

mundo fosse salvo por Ele” (João 3:17).

É de vital importância que nós homens nos reunamos para

responsabilidade em honestidade, franqueza, e aceitação. Achar

outros homens com os quais estamos dispostos a ser mutuamente

honestos, francos, e aceitadores é como encontrar tesouro en-

terrado. Vale a pena comprar o campo inteiro para tê-lo.

Submeter-se a irmãos entregues

Homens que estão dispostos a conectar uns aos outros em

honestidade, franqueza, e aceitação vão querer entregar-se fiel-

mente uns aos outros, a si mesmos, e a Deus neste processo.

Isso envolve um compromisso de tempo. Homens com

responsabilidade têm que se entregar a um tempo juntos e se

comprometer a serem fiéis uns aos outros nesta hora. Irmãos
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em relacionamentos de responsabilidade podem ser chamados

às duas da manhã. Sairão da cama, nos pegarão no orelhão da

esquina, e tomarão um café até o amanhecer se for esse o caso.

Deus me abençoou no decorrer dos anos com alguns ho-

mens que são tão próximos a mim quanto irmãos. Estamos a

centenas de quilômetros um do outro; no entanto, atravessamos

vários estados para “estar presentes” para o outro. Conhecemos

as fraquezas e as forças uns dos outros. Amamos e apoiamos uns

aos outros. Compartilhamos nossas alegrias e nossos sofrimen-

tos. Não julgamos e condenamos uns aos outros, mas também

não deixamos o outro se esquivar do lixo em nossas vidas.

Acredito que Deus apontou homens com os quais Ele nos

conectará. Ele quer isto para todos nós. Ele não quer homens rei-

nando sobre homens, mas homens que se submetem uns aos ou-

tros como iguais. Tais homens podem já estar em nossas vidas. Ore-

mos e peçamos a Deus que abra nossos olhos para poder enxergá-

los. Tomemos passos comedidos para nos conhecer em nível mais

íntimo. Construamos um relacionamento de confiança e estejamos

dispostos a entregar-nos uns aos outros em sinceridade.

Para o propósito de responsabilidade, não é necessário

buscar outros que têm o mesmo pecado que nós. É aceitável se

eles o têm, pois entenderemos a vulnerabilidade do outro. Po-

rém é igualmente poderoso ter outros em nossas vidas que po-

dem ser fortes em áreas que somos fracos, e podemos ser fortes

em áreas onde outros são fracos. Romanos 15:1 nos instrui: “Mas

nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos

e não agradar a nós mesmos.”

Podemos ganhar força um do outro quando estamos

conectados a homens que conhecem nossas fraquezas e

vulnerabilidades, que podem nos chamar a qualquer hora que

se sentirem assim impelidos e perguntar, “Como você está na-

quela área?” Se estamos bem, falamos. Se não estamos bem, fa-

lamos e deixamos aquele irmão ministrar para nós.

Fidelidade e lealdade são disciplinas que têm de ser aper-

feiçoadas com prática. Comecemos praticando fidelidade e le-

aldade com nossos irmãos em responsabilidade. Sejamos fiéis

nas pequenas coisas – sendo fiéis para estarmos nas nossas reu-

niões com eles, sendo pontuais, ficando o tempo marcado, e

orando fielmente. Aprender fidelidade no grupo terá seu efeito

ondulatório sobre nossa fidelidade em casa.

Submeter-se a irmãos oradores

Podemos sempre encontrar outros que estão dispostos a

ouvir-nos, sobrecarregar-nos de conselhos, ou oferecer-nos ou-

tra bebida. É mais difícil encontrar outros que se colocarão de

joelhos e orarão conosco. Podemos nos submeter a nosso

barman, barbeiro, médico, e advogado, mas o que realmente

precisamos é de parceiros de oração. Quanto mais pessoas con-

seguimos incluir em nosso círculo de mentores, mais apoio de

oração teremos juntado para nós mesmos. Deus responde à ora-

ção, especialmente às orações fervorosas e eficazes de homens

justos (Tg. 5:16). Oremos uns com os outros, oremos uns pelos

outros, oremos uns sobre os outros, e oremos quando estamos

longe uns dos outros. A oração nos ajudará a nos manter prote-

gidos contra os dardos inflamados do diabo.

Submeter-se um ao outro

Submissão um ao outro sugere que estamos todos em solo

comum. Indivíduos que se acham acima da correção não per-

tencem no grupo. Criam um clima de desconfiança e não é se-

guro estar perto deles.

Quando nos submetemos mutuamente um ao outro no

ambiente de um grupo de apoio confidencial, seremos mais

transparentes e confiantes um perante o outro. Deus liberará mais

da Sua misericórdia e graça. Ele nos dará sabedoria e

discernimento. Um clima será criado para Deus enviar Sua pala-

vra de edificação, cura, libertação, transformação, e poder. Sal-

mo 107:20 diz, “Enviou a Sua palavra, e os sarou, e os livrou da

sua destruição.”
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Assumindo responsabilidade por nós mesmos

Ainda que estejamos em responsabilidade a outros, não

podemos esperar que outros vivam nossas vidas por nós. Pode-

mos, e provavelmente devemos, fazer um inventário das nossas

vidas para ver o que nos fez ser como somos. Mas não podemos

esconder atrás daquilo que os outros fizeram conosco como

desculpa para permanecer em pecado. É hora de crescer e assu-

mir responsabilidade por nós mesmos.

Meu filho passou por um tempo difícil muitos anos atrás

que o obrigou a procurar um conselheiro. Este o ajudou a enxer-

gar os efeitos que seus pais e o passado deles tiveram na

moldagem dele como a pessoa em que se tornou. Nos culpar

era sua desculpa para não trabalhar nas suas questões.

Eu tinha repetidamente pedido seu perdão. Nada mudou

até que um dia eu disse, “Filho, aceito responsabilidade pelo que

te aconteceu quando criança. Cometi erros sérios contigo. Mas

agora você é um homem crescido e assumido. Você não pode

mais se esconder atrás de mim. Você agora tem que ser respon-

sável por si mesmo.” Ele me disse várias vezes depois como esta

admoestação mudou sua mente e sua vida.

Eu tendo a ser um zelador no sentido disfuncional da-

quele termo. Por zelador, falo de um que faz por outros aqui-

lo que poderiam e deveriam estar fazendo por si mesmos. Ze-

ladores fazem estas coisas para encontrar seu significado na

aprovação de outros. Apesar de nunca recebermos aquela

aprovação, compulsivamente continuamos a zelar. Cuidamos

dos negócios de outros quando não é da nossa conta. Cuida-

mos dos negócios de outros porque não temos um senso cla-

ro dos nossos próprios limites. Não sabemos o que é e o que

não é assunto nosso.

Eu tinha sido condicionado a ser assim durante meus anos

formativos. Eu podia culpar mamãe por me fazer daquele jeito e

continuar a zelar por outros, ou assumir responsabilidade por

mim e parar de agir daquela forma..

Eu preciso de outros homens que sabem isto a meu res-

peito – homens que puxarão as rédeas quando me virem fazen-

do besteira. No entanto, aqueles outros homens em minha vida

não podem viver a minha vida por mim. Eu não posso viver

suas vidas por eles. Temos que assumir responsabilidade por nós

mesmos. Até estarmos dispostos a fazê-lo, apenas fingimos res-

ponsabilidade, o que não mudará nada.

É necessário que assumamos responsabilidade em todas

as áreas da vida: aquilo que pensamos, falamos, e fazemos. É

necessário que assumamos responsabilidade por nosso cresci-

mento espiritual, saúde física e emocional, finanças, atitudes, e

ressentimentos. É necessário assumir responsabilidade se

engravidamos aquela moça, contamos mentiras, ou cometemos

erros. Não colocaremos a culpa em outros. Diremos, “Eu lamen-

to, por favor me perdoe.” Tomaremos os passos necessários para

endireitar as coisas.

Somos responsáveis por procurar ajuda quando precisa-

mos. Como sabemos quando precisamos de ajuda? Quando Deus

não interveio sobrenaturalmente, e não conseguimos mais na

própria força.

Enquanto estivermos sendo honestos com nós mesmos,

mais provavelmente aceitaremos responsabilidade por nós mes-

mos. Quando deixamos de ser honestos com nós mesmos, vol-

taremos a culpar outros pelo nosso comportamento.

Submeter-se a Deus

No final, responsabilidade é uma questão entre o indiví-

duo e Deus. Podemos fingir um com o outro e estar em negação

consigo, mas não podemos enganar Deus. Nada de bom virá de

fingir submissão a outros se não estamos dispostos a submeter-

nos a Deus por responsabilidade. Somente nós sabemos quão

verdadeiros somos para permanecer responsáveis a nós mesmos,

a Deus e a outros quando mais ninguém está olhando.
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Guia de processamento

Você está disposto a admitir a verdade a respeito de si

mesmo para si mesmo?

Que coisas você agora está disposto a admitir a respeito

de si mesmo que você vem fingindo que não existiam ou

não eram problemas?

Você está disposto a entregar esta verdade a respeito de si

mesmo a outros?

O que impede você de admitir e entregar esta verdade a

outros?

Que medidas você pode tomar para remover estes impe-

dimentos?

Como a entrega desta verdade sobre si a irmãos confiáveis

ajudou você a manter a vitória naquela área?

Como você experienciou derrota em uma área de sua vida

porque não estava disposto a entregar aquela verdade a

outro?

Faça uma lista daqueles que você confiaria com seus se-

gredos.

Se você já não está em um grupo de responsabilidade, você

agora está disposto a chamar alguns outros rapazes?

Faça as ligações.

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.

Capítulo 17

Um homem em rendição

No reino natural derrotamos nossos inimigos quando se ren-

dem a nós. No reino espiritual derrotamos nossos inimigos

quando nos rendemos a senhoria de Jesus Cristo. Ele vai na nos-

sa frente para expulsar nossos inimigos. Ele luta nossas batalhas

por nós.

Render-se a senhoria de Jesus Cristo é submeter-nos como

barro molhado nas mãos do Mestre Oleiro para Ele moldar-nos

no homem que Ele quer que sejamos. Sua roda de oleiro está

girando e Seu forno está aceso devido a Sua prontidão em tra-

zer-nos à tona. Contudo, Ele não violará nossas vontades. Ele

espera até verdadeiramente querermos Ele como Senhor de

nossas vidas.

Queremos que Deus nos molde para ser os melhores ma-

ridos e pais possíveis. Podemos fazer algumas coisas sozinhos

para efetuar mudança, porém a maioria das mudanças tomam

forma na palma da mão do Oleiro. O vaso é impotente para se

moldar. Rendemos nossas vidas aos cuidados de Deus que tem o

poder de nos mudar. Podemos até mudar o que fazemos, mas só

Deus pode mudar o que somos.
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A Bíblia nos ensina que somos espírito, alma, e corpo. Paulo

escreve em 1 Tessalonicenses 5:23, “E o mesmo Deus de paz vos

santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo se-

jam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de

Nosso Senhor Jesus Cristo..” O pai rende tudo do que é – espíri-

to, alma, e corpo – a tudo de quem Cristo é. Isto inclui cada

aspecto em cada área de vida sobre o qual o pai é responsável.

Rendição dos nossos espíritos

Prestamos pouca atenção ao fato de sermos espírito, alma,

e corpo. Vivemos nossas vidas sentindo-nos bem ou sentindo-

nos mau, estando saudáveis ou estando doentes, rindo ou cho-

rando, tendo fome e comendo, correndo pelos labirintos de

nossas vidas, sendo quem somos aconteça o que acontecer.

Pensamos nas coisas. Aprendemos coisas. Esquecemos

coisas. Sentimos coisas. Ficamos bravos, tristes, felizes, temero-

sos. Sentimos coisas emocionalmente, e sentimos coisas fisica-

mente. Mas talvez nunca pensemos em nós como sendo alguma

coisa se não um ser humano inteiro, integrado. Nem mesmo

pensamos nisso. Seguimos em frente com nossas vidas, agindo e

reagindo, esperando, orando, aguardando, correndo de um lado

para o outro.

Então, um dia nos vemos face a face com a realidade de

Jesus Cristo no reino do homem espírito. De repente percebemos

que Ele é o Senhor dos senhores e Salvador do mundo, ou, como

Pedro confessou, “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo” (Mt. 16:16).

Jesus penetra em nós com a realidade de Sua presença. Nosso

modo de viver é exposto. Somos avisados que precisamos render

nossos corações e vidas a Ele e O declarar como Senhor de nos-

sas vidas. Podemos dizer as palavras de rendição repetindo uma

oração de pecador e descobrir que nossas vidas foram mudadas.

Algo se torna parte de nós do qual nunca poderemos nos afastar.

Somos nascidos de novo de cima do Espírito Santo de Deus em

nosso homem espírito. Rendemos nossos espíritos a Ele.

Rendição das fortalezas das nossas almas

Quando primeiro nos rendemos à senhoria de Jesus Cris-

to, é provavelmente em meio de alguma crise em nossas vidas.

Chegamos ao fim de nós mesmos. Não temos onde mais nos

voltar, então finalmente nos voltamos a Deus. Deus é normal-

mente o último recurso. Neste momento, sentimos como se re-

almente entregamos tudo a Ele.

Contudo, a maioria de nós descobre mais tarde, mesmo

anos mais tarde, que existem coisas em nossas vidas que ainda

precisamos render. Estas são fortalezas sobre as quais o inimigo

da nossa carne teve controle específico, coisas que ainda quere-

mos segurar. Talvez ainda somos regidos por nossa vida de pen-

samentos, temores, iras, depressões, ganância, ressentimentos,

ou paixões. Talvez ainda somos regidos por tragédias que nos

ocorreram quando crianças. Talvez somos regidos por dinheiro

e a paixão por coisas. Talvez somos regidos por um vício, um

relacionamento, ou um pecado. Precisamos estar dispostos a

render estas coisas em nossas vidas.

Ao rendermos, damos permissão a Deus para trabalhar

nestas áreas. Derrubar estas fortalezas é um trabalho gradual do

Espírito Santo quando Ele trabalha a senhoria de Jesus Cristo

para dentro de nossas vidas diárias. Começamos a perceber que

mudanças verdadeiras e duradouras estão ocorrendo em nós.

Enquanto caminhamos, Ele continua revelando novas áreas que

precisam ser rendidas.

Portanto, nascemos de novo no nosso homem espírito, e

a Bíblia nos diz que agora estamos sendo conformados na Sua

imagem (Rm. 8:29). É como se aquela semente de vida nova plan-

tada no espírito do homem estivesse brotando e crescendo por

fora para produzir fruto em todas as áreas da alma.

Rendição do corpo

Render nossos espíritos a Deus quando nascemos de novo

foi um sacrifício do si. Render nossas almas (quer dizer, nossas
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personalidades: mente, emoções, e vontade) para ser conforma-

dos na Sua imagem foi um sacrifício do si. O maior sacrifício, no

entanto, ocorre quando estamos dispostos e capazes de entre-

gar nossos corpos. “Viverei por Ti, Deus,” declaramos; mas Deus

pergunta, “Morrerás por Mim?”

Paulo escreveu em Romanos 12:1, “Rogo-vos, pois, ir-

mãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo

em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso cul-

to racional.”

Apocalipse 12:11 diz que aqueles que venceram o acusa-

dor dos irmãos (Satanás) são caracterizados por estas três coi-

sas: “Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do

seu testemunho; e não amaram a sua vida até à morte” (meu

itálico).

Chegamos a esta morte ao rendermos totalmente a Deus

tudo de quem somos ou esperamos algum dia ser – espírito, alma,

e corpo – e permitindo que Ele seja Senhor de todas as áreas de

nossas vidas. Superamos todas as dificuldades em nossas vidas

ao ponto que as rendemos a senhoria de Jesus Cristo.

Rendição a vontade de Deus

Rendição tem a ver com submissão ao Senhor em obedi-

ência, orando, “Não a minha vontade, Senhor, mas a Sua.” Ren-

dição a vontade de Deus sempre requerirá alguma ação. Nunca

é uma questão de ser passivo, se deitando e fingindo de morto. A

própria palavra rendição sugere que temos que largar algo que

queremos muito reter.

Rendição é uma questão de coração. Chegamos àquele

lugar onde Jesus é a única coisa que há, onde buscamos Sua

face e não Sua mão, onde queremos fazer Sua vontade mais do

que queremos nossas próprias vidas. Convidamos Ele a tomar

controle total.

Tornando-se muito particular

Devemos permitir ao Espírito Santo que seja muito parti-

cular conosco nas coisas que rendemos a Ele. Algumas das coi-

sas que achávamos estar ocultas ao exame minucioso de nosso

Pai celestial precisam ser levadas à luz da cruz de Cristo mais

cedo ou mais tarde. Devemos render a Deus nossas mentes, pen-

samentos, emoções, ressentimentos, temores, preocupações e

ansiedades, expectativas, e egoísmo. Devemos render nossos

defeitos de caráter, pecados, vícios, co-dependências, compor-

tamentos auto-destrutivos, e maus hábitos. Devemos render nos-

sas vontades, necessidades, aspirações, e planos. Devemos ren-

der nossos corpos, saúde, comida, e vidas sexuais. Devemos ren-

der nossas habilidades, profissões, carreiras, empregos, e minis-

térios. Devemos render nossos relacionamentos, famílias, ami-

gos, e co-trabalhadores. Devemos render nossas finanças, pro-

priedades, e posses. Devemos render nosso tempo, e nossa vida

passada, presente e futura. Devemos render até nossas tentati-

vas religiosas de nos salvar.

Rendemos tudo a Deus com a convicção de que Ele é Se-

nhor de tudo, que Ele é O todo em tudo. Ele é nossa justiça e

salvação, nossa força e alegria, nosso justificador e nossa justifica-

ção, nosso redentor e nossa redenção, nosso santificador e nossa

santificação, nosso glorificador e nossa glorificação. Ele é nosso

médico, saúde, e cura. Ele é nosso provedor, nosso protetor, o

autor e consumador da nossa fé, o apóstolo e sumo sacerdote do

nosso chamamento, o pastor e guardião de nossas almas.

Comprado por Deus

Render nosso todo é o ato de dar a Deus aquilo que Ele já

comprou. Paulo lembrou os Coríntios, “fostes comprados por

bom preço; glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso

espírito, os quais pertencem a Deus” (1 Co. 6:20). Jesus Cristo

pagou o preço por nós ao derramar Seu precioso sangue na cruz.

Cabe a nós aceitar ou não aceitar isso por fé.
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Quando O declaramos como Senhor das nossas vidas,

estamos dizendo que Ele nos possui inteiramente. Pertencemos

a Ele. Ele tem total jurisdição sobre nós e todos os assuntos em

nossas vidas. Vivemos por fé Nele. Ele realmente se torna Se-

nhor de nossas vidas quando assim nos entregamos a Ele.

Portanto, se é para algum dia sermos o pai que Deus pre-

tendeu que fôssemos entre outros homens e no lar, precisamos

aprender como nos render a absoluta senhoria de Jesus Cristo,

deste modo permitindo-O levar tudo que somos para a cruz com

Ele. É o único que pode nos aperfeiçoar e amadurecer espiritu-

almente.

Precisamos render-nos em toda sinceridade. Como disse

antes, não renderemos a Deus aquilo que ainda não acabamos.

Rendição é uma coisa muito sutil. Podemos pensar que a

fizemos, mas é algo que precisa acontecer no espírito, não só na

cabeça. Quando algo foi realmente crucificado em nós, o sabe-

remos.

Cortado do molde Filho

Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como tal, Ele é o protótipo

de muitos filhos por vir. Ele é o molde. Cada filho novo tem que

ser cortado diretamente Dele.

Rendemos tudo quem somos para tornarmos tudo quem

Ele é. Não só nos tornamos Dele, como também nos tornamos

como Ele é. 1 João 3:1-2 declara, “Vede quão grande amor nos

tem concedido o Pai: que fôssemos chamados filhos de

Deus...Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é mani-

festo o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se

manifestar, seremos semelhantes a Ele; porque assim como é O

veremos.”

Nos rendemos inteiramente a Seu cuidado divino, sobera-

no para que possamos ser conformados a Sua imagem como

filhos de Deus (Rm. 8:29).

Morremos diariamente

O apóstolo Paulo falou de si mesmo, “eu morro cada dia”

(1 Co. 15:31). Assim também devemos nós. Temos que morrer

para nossa própria teimosia, impulsos, ambições, egoísmo, pe-

cados – tudo que fala da nossa independência idólatra de Deus.

Rendição é uma atividade diária. Não podemos fazê-la uma

vez e dar por certo que estas coisas são eternamente entregues a

Deus. Sempre temos que contender com nossas vontades. So-

mos bem capazes de nos enganar acreditando que estamos em

rendição quando de fato retomamos algo de nós mesmos com

as próprias mãos. Precisamos prestar atenção diária nisso para

termos certeza de permanecer em rendição a senhoria de Jesus

Cristo em todas as áreas de nossas vidas.

A vida entregue

Render-se desta maneira faz parte daquilo a que Jesus se

referia quando Ele chamou cada um de nós: “negue-se a si mes-

mo, tome a sua cruz, e siga-Me” (Mt. 16:24). É o que Ele quis dizer

quando falou, “Ninguém que lança mão do arado e olha para

trás é apto para o Reino de Deus” (Lucas 9:62). É o que tenciona-

va quando Ele disse, “Se alguém vier a Mim e não aborrecer a

seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda tam-

bém a sua própria vida, não pode ser Meu discípulo” (Lucas

14:26). Aborrecer neste sentido significa que em todas as coisas

damos preferência a vontade do Pai-Deus em vez da nossa car-

ne ou as expectativas de outros. Enquanto estivermos sendo re-

gidos por aquilo que outros pensam de nós, não poderemos vi-

ver em obediência ao Espírito Santo.

A vida crucificada

Rendição a senhoria de Jesus Cristo tem a ver com viver a

vida crucificada de Jesus Cristo. Romanos 6:3 diz, “Não sabeis
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que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos

batizados na Sua morte?” Isto há de significar mais que ser imerso

em, ou aspergido com, água. Tem a ver com a maneira que vive-

mos nossas vidas. “...O nosso velho homem foi com Ele crucifi-

cado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que

não sirvamos mais ao pecado” (Rm. 6:6). Devemos viver vidas

crucificadas.

Viver a vida crucificada é a única maneira de entrarmos

na vida de ressurreição. Romanos 6:4-5 diz, “De sorte que fomos

sepultados com Ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo

ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós

também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados jun-

tamente com Ele na semelhança da Sua morte, também o sere-

mos na da Sua ressurreição.”

Nós pais precisamos estar mortos para o si, o mundo, Sa-

tanás, e o pecado para que possamos ser ressurretos como ver-

dadeiros homens de Deus. Precisamos ser levantados como ver-

dadeiros maridos, pais, cabeças de lares, e homens de integrida-

de na comunidade. Esta é a obra santificadora do Espírito Santo

ao qual nos rendemos.

Ousar render-se

Como o pai, ousamos viver a vida de rendição – ousamos

destruir aquelas coisas que desagradam o Pai no fogo da nossa

paixão por Ele. Mesmo sabendo que talvez as busquemos nova-

mente, podemos exercitar nossas vontades de destruí-las por

agora, sabendo que o exercício fortalece aquela parte que é exer-

citada (Hb. 5:14).

Mantenhamos o fogo de sacrifício queimando em nossos

corações e almas para que possamos ser homens que vivem vi-

das rendidas, moldadas de acordo com o Filho padrão, pelos

dedos do Mestre Oleiro.

Guia de processamento

O que significa para você a rendição a senhoria de Jesus

Cristo?

Faça um inventário sério de cada área de sua vida e seja

honesto consigo mesmo e com Deus. Responda por si mes-

mo:

O que não levei ainda para a cruz?

Porque não levei?

O que acho que aquela coisa ainda está fazendo por mim?

O que fará comigo?

Como irá afetar-me eventualmente? Minha família? Meu

emprego? Minha vida espiritual? Minha saúde? Meu futu-

ro econômico? Minha sanidade? Outros relacionamentos?

O que será preciso para eu render esta coisa a Jesus?

Refira-se ao subtítulo neste capítulo intitulado “Tornando-

se muito particular” e determine quais destas áreas você

está disposto a render a senhoria de Jesus Cristo.

Deliberadamente ore uma oração de rendição a Deus.

Nomeie para Ele tudo que está rendendo. Repita isto dia-

riamente.

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.
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Capítulo 18

Um homem que faz o que é certo

Júnior não se tornou ruim da noite para o dia. O que come-

çou como uma peripécia ocasional de embriaguez acabou

em uma vida de devassidão com as meretrizes da cidade. As gar-

ras da prostituta se encravaram na sua mente e ele ficou fora de

si. Sair de casa era seu pensamento. O mundo tinha entrado nele

e o chamava. “Pai,” exigiu com arrogância, “me dê a parte da

propriedade da família que me é de direito.”

O pai já previa isso. Talvez ele já pretendia dar a Júnior

aquilo que achava que queria antes mesmo dele pedir. Sem uma

palavra, o pai dividiu a herança entre Júnior e seu irmão mais

velho. O irmão não tinha pedido por isso. Ele se contentava em

estar na casa de seu pai. Ele se contentava em trabalhar na la-

voura e ganhar a vida de forma honesta. Mas o Júnior! Este era o

desenfreado da família.

O pai de Júnior tinha preparado um legado melhor para

ele do que este. Assistindo, sem interferir, ao caminho de exces-

sos escolhido por seu filho quebrou seu coração. No entanto, ele

sabia que não havia lugar para correção em seu filho. Ele tinha

que deixá-lo ir. Ele tinha que dar o que ele pedia. Era a coisa

certa a fazer dadas as circunstâncias.

Uns dias depois, Júnior arrumou sua mala e viajou para

um país estrangeiro onde desperdiçou sua herança em vinho e

mulheres. A seguir, uma depressão veio sufocar a terra. Ele per-

deu tudo. Onde estavam agora os seus amigos? Desesperado,

ele foi trabalhar para um criador de porcos, disposto a comer as

bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada.

Foi necessário chafurdar no chiqueiro com os porcos para

Júnior voltar a si. Ele raciocinou, “Os empregados do meu pai

têm mais do que suficiente para comer, e eu estou morrendo de

fome! Irei ter com meu pai, e lhe direi, ‘Pai, fui mal contra ti. Não

sou digno de ser chamado teu filho. Deixe-me voltar e ser um

dos teus trabalhadores.’”

Esfarrapado. Acabado. Sujo. Porém, determinado. Descal-

ço, ele se esforçou para atravessar aquela terra. Ele estava a ca-

minho de casa.

Seu pai ansiava pela volta do filho. Dia após dia, ele lança-

va um olhar no horizonte na esperança de ver a silhueta do seu

filho voluntarioso. Finalmente, chegou aquele dia. Quanta ale-

gria encheu seu coração! Ele o viu chegando quando ainda esta-

va distante e, cheio de compaixão, correu a seu encontro. O

abraçou e o beijou. Quanto amor. Quanta aceitação. Ele ainda

não sabia quão quebrantado e arrependido o Júnior estava real-

mente.

Júnior caiu aos pés de seu pai e falou-lhe da sua intenção:

“Não sou digno de ser chamado teu filho.” Sem uma palavra, o

pai estendeu a mão, pegou na dele, e o levantou. Virou-se para

um de seus empregados e disse, “Traga a minha melhor roupa

para ele, ponha um anel no seu dedo e sapatos nos seus pés, e

em seguida mate aquele bezerro que estava na engorda. Vamos

comer e festejar.”

O irmão mais velho de Júnior não se sentia tão generoso

quanto seu pai. Ele se recusou a participar da festa. Quando seu

pai foi falar com ele, ele o atacou violentamente. “Olha! Te servi
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todos estes anos e nunca te contrariei. E alguma vez você deu

uma festa para mim e os meus amigos?”

Este pai misericordioso, compassivo, e generoso abraçou

seu filho e disse, “Você está sempre comigo, e tudo que tenho é

teu. Não fique enciumado do teu irmão, senão feliz comigo. Era

certo darmos uma festa e alegrar-nos, pois seu irmão estava

morto e reviveu; estava perdido e agora foi achado.” (Ver Lucas

15:11-32.) “Era certo,” disse o pai, porque o pai faz o que é certo.

Sabendo o que é certo

Saber o que é certo às vezes é como procurar às cegas em

uma neblina. Desesperadamente precisamos da direção de Deus.

Precisamos da Sua sabedoria, conhecimento, e entendimento.

Deus conhece nossas fraquezas. Ele é paciente conosco

quando admitimos nossa confusão e buscamos Sua face para

direção. Temos uma responsabilidade perante Deus de desco-

brir o melhor possível o que é bom e certo. Muitos de nós não

sabemos o que é bom e certo porque não tivemos um modelo

para nos mostrar. No entanto, ainda há bons modelos por aí, e

temos o nosso Pai celestial que é nosso modelo perfeito. Ainda

podemos aprender.

O Novo Testamento abunda com exortações “de um para

outro” que definem comportamento normal cristão – um bom lu-

gar para qualquer pai começar. Estejam em paz uns com os outros.

Ame uns aos outros. Sejam cordialmente afetuosos uns com os

outros. Prefiram uns aos outros em honra. Sejam unânimes entre

si. Edifiquem, recebam, admoestem, esperem e cuidem uns dos

outros. Suportem os fardos uns dos outros. Sejam benignos, cle-

mentes, submissos. Ensinem e admoestem uns aos outros. Não fa-

lem mal uns dos outros. Não tenham queixa. Confessem suas falhas

e orem uns pelos outros. Mostrem hospitalidade e ministrem seus

dons uns aos outros e tenham convívio uns com os outros.

Romanos 12:9-15:7 acrescenta várias coisas a esta lista que

podemos propor em nossos corações fazer. Não sejam negligen-

tes nos negócios. Sirvam ao Senhor. Sejam pacientes em tem-

pos de tribulação. Permaneçam em oração. Atendam às neces-

sidades dos santos. Abençoem aqueles que lhes perseguem e não

os amaldiçoem. Não tornem mal por mal. Se o seu inimigo tiver

fome, dêem-lhe de comer; se tiver sede, dêem-lhe de beber. Ven-

çam o mal com o bem. Dêem a cada um o que lhe é devido. Não

adulterem. Não matem, não roubem, não dêem falso testemu-

nho, nem cobicem. Andem honestamente; não em tumulto, be-

bedeiras, dissoluções, contendas, e invejas. Não façam provisão

para paixões. Suportem as enfermidades dos fracos.

Somado a estas diretrizes escriturais, podemos olhar para

homens cristãos maduros como bons modelos para nós. Quan-

do possível, devemos convidar um deles para dentro de nossas

vidas para aconselhamento. Se não podemos fazê-lo, podemos

observar suas vidas a distância e imitar o bem que vemos neles.

Cada um de nós tem algo de bom para apresentar um ao outro.

Sabendo o que é certo é também uma questão de consci-

ência – aquele algo dentro do nosso profundo, aquela voz man-

sa e delicada que não somente nos diz o que é bom e certo como

introduz um desejo de fazer o que é bom e certo.

Fazendo o que é certo

Tiago 4:17 nos informa: “Aquele, pois, que sabe fazer o bem e

o não faz comete pecado.” É uma coisa saber o que é certo e total-

mente outra fazê-lo. Fazemos a coisa certa não importa como nos

sentimos a respeito, não importa nosso nível de energia. Podemos

não sentir vontade de enxugar o leite derramado ou dar banho nas

crianças, mas o fazemos mesmo assim porque é a coisa certa a fa-

zer. Podemos não querer pegar a Bíblia e ensinar nossos filhos sobre

Deus, mas o fazemos mesmo assim pois é a coisa certa a fazer. Po-

demos não querer sacrificar nossas diversões e fugas para ficar com

a família, mas assim fazemos porque é a coisa certa a fazer.

Somos os responsáveis por fazer a escolha certa. Deus quer

que sejamos tão zelosos com a escolha certa em nossos assuntos
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familiares como somos com os árbitros que apitam as partidas

do nosso time favorito. Ás vezes podemos precisar ir a pesca so-

zinhos. Outras vezes será preciso levar a família. Também, há

momentos em que precisamos cuidar das crianças para mamãe

poder ficar a sós. Aquilo que a sabedoria diz ser a coisa certa a

fazer, fazemos.

Quando agimos responsavelmente como maridos e pais

ao tomar a decisão certa, criamos um ambiente positivo no qual

nós e nossas famílias podem crescer espiritual e pessoalmente.

Nos tornamos solo fértil para toda a bondade de Deus arraigar-

se e dar bom fruto.

Amor incondicional

Fazendo o que é certo como o pai é o ato de renunciar nos-

so egoísmo para o bem-estar de outros. Isto é amor agape. Agape

é o recurso da vida do próprio Deus em nós que é disponibilizado

para atender às necessidades legítimas de outros. É viver incondi-

cionalmente em relacionamento com outros.

Jesus explicou desta forma: “Ninguém tem maior amor do

que este: de dar alguém a sua vida pelos seus amigos” (João 15:13).

Ele o retratou assim: “Se o grão de trigo, caindo na terra, não

morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto” (João 12:24).

Ele não falava somente de Sua vida e morte sacrificial mas do

custo de discipulado também. Jesus definiu agape com Sua pró-

pria vida. A morte que resulta de agape é o único fundamento

para a vida de ressurreição.

Agape diz, sem considerar nosso humor, para tirar o lixo,

cortar a grama, limpar a garagem, trocar a fralda, voltar para

casa depois do trabalho, passear com a esposa, ajudar as crian-

ças com o dever de casa, e fazer a barba nos fins de semana.

Descobrir o que é certo na sua situação e fazê-lo. Deus recom-

pensa o preço que pagamos por amor incondicional.

Agape nos coloca na pele de outras pessoas. Lembramos

de quão assustados ficávamos quando criança e alguém gritava

conosco ou quão solitários sentíamos quando precisávamos de

um abraço. Pensamos como mamãe deve estar se sentindo no

fim de um dia de esforço com as crianças, como deve ansiar por

uma conversa adulta após sua reclusão com os pré-escolares.

Refletimos sobre este tipo de coisa. Nos fazemos perguntas: Como

posso fazer a diferença aqui?

A responsabilidade por criar os filhos é uma associação

com o pai estando na vanguarda. Estar na vanguarda não signi-

fica levantar nossas vozes em ira quando as crianças atrapalham

nosso jogo de futebol. Agape descreve o pai que, apesar do seu

amor pelo jogo, está disposto a desligá-lo para brincar no chão

com seus filhos quando a situação assim requer.

O pai é levado a maturidade por exercício, fazendo o que

é certo em cada situação. Há um ditado entre viciados e co-de-

pendentes em recuperação, “Não podemos pelo pensamento agir

certo; temos que agir para o pensamento estar certo.” Na medi-

da da nossa habilidade, fazemos o que é certo sem considerar

nossos pensamentos e sentimentos; e, ao mesmo tempo, damos

espaço para o Pai-Deus nos trazer àquele lugar onde o pai se

torna a coisa natural que fazemos.

A hora é agora para capturar o vento do Espírito Santo de

Deus que está ensinando homens em todo lugar o que é certo.

Ele está dando-nos o amor, a coragem, o poder, e o desejo de

fazê-lo. E, no decorrer de fazer o que é certo por nossos filhos,

seremos modelos daquilo que nossos filhos se tornarão. Cresce-

rão com o retrato do pai impresso em seus espíritos.

Guia de processamento

Imagine uma conversa com Deus como seu Pai. Que coi-

sas domésticas Ele lhe aconselharia fazer que não está fa-

zendo? Exemplos: cortar a grama, tomar conta das crian-

ças, limpar a garagem, ajudar na cozinha, elogiar sua es-

posa e filhos, comer juntos como família, ajudar as crian-

ças com o dever de casa, melhorar sua atitude, ser mais

generoso, economizar mais, etc.
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Que coisas Ele lhe aconselharia a parar de fazer que está

fazendo? Exemplos: saindo com os rapazes, assistindo

muito televisão, sendo relaxado, desperdiçando dinheiro,

deixando de pagar suas contas, criticando pessoas, etc.

Que coisas domésticas você acredita serem da sua alçada

fazer? Você é fiel em fazê-las?

O fato de não ajudar na casa tem sido uma razão de con-

flito em seu casamento?

O que sua esposa acha que você deveria estar fazendo ou

não?

Como você justifica sua falha em fazer sua parte?

Como o relacionamento com sua esposa e filhos mudaria

se você assumisse mais responsabilidade na casa? Se fizes-

se mais por eles? Se fizesse mais com eles?

Que decisões está disposto a tomar para fazer o que é cer-

to apesar do seu humor?

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.

Capítulo 19

Um homem provado no fogo

Não seria maravilhoso se Deus agitasse uma varinha de con-

dão e fizesse cair sobre nossas cabeças o pó estrelado de

paternidade, transformando-nos repentinamente de sapos em

homens maduros de Deus? Legal! Porém, isto não vai acontecer.

Somente o Pai-Deus é a Fonte que tem o poder de chamar à

tona o pai no homem que somos. Mas Seus caminhos não são

nossos caminhos. Ele nos muda pela chama da Sua paixão e

compaixão por nós. Se quisermos ser mudados, precisamos es-

tar dispostos a ser “um homem provado no fogo.”

Falando pelo profeta Malaquias, Deus expressa Sua paixão

por Israel, declarando, “‘Eis que Eu envio o Meu anjo, que pre-

parará o caminho diante de Mim; e, de repente, virá ao Seu tem-

plo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem

vós desejais; eis que vem,’ diz o SENHOR dos Exércitos. ‘Mas quem

suportará o dia da Sua vinda? E quem subsistirá, quando Ele apa-

recer? Porque Ele será como o fogo de ourives e como o sabão

dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata;

e purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como

prata; então ao SENHOR trarão ofertas em justiça’”. (Ml. 3:1-3).
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O anjo do qual fala Malaquias era Jesus. João Batista pro-

clamou Jesus como aquele que purificaria por fogo: “E tam-

bém, agora, está posto o machado à raiz das árvores; toda ár-

vore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no

fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependi-

mento; mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que

eu; não sou digno de levar as Suas sandálias; Ele vos batizará

com o Espírito Santo e com fogo. Em Sua mão tem a pá, e

limpará a Sua eira, e recolherá no celeiro o Seu trigo, e quei-

mará a palha com fogo que nunca se apagará” (Mt. 3:10-12).

Jesus veio a Seu templo dois mil anos atrás e Ele pro-

mete vir novamente. Sua segunda vinda é descrita na Bíblia

como “o dia grande e terrível do Senhor” – grande para os

que estão prontos e terrível para os que não estão.

O Senhor sempre vem com fogo. A passagem em

Malaquias continua: “‘Porque eis que aquele dia vem arden-

do como forno; todos os soberbos e todos os que cometem

impiedade serão como palha; e o dia que está para vir os abra-

sará,’ diz o SENHOR dos Exércitos, ‘de sorte que lhes não dei-

xará nem raiz nem ramo’” (Ml. 4:1).

Assim como João Batista veio no espírito de Elias para

preparar o caminho do Senhor, também o espírito de Elias

está vindo entre o corpo de Cristo hoje para preparar o cami-

nho da Sua segunda vinda. Aquela preparação virá na restau-

ração da família, como é profetizado em Malaquias 4:5-6: “Eis

que Eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia gran-

de e terrível do SENHOR; e converterá o coração dos pais aos

filhos e o coração dos filhos a seus pais; para que Eu não ve-

nha e fira a terra com maldição” (meu itálico).

Deus promete converter o coração dos pais aos filhos e

o coração dos filhos a seus pais, e ao ler esta passagem em

Malaquias parece que Ele pretende fazer isto no Seu fogo

refinador.

Fazendo negócios da maneira de Deus

Logo após o manuscrito deste livro ter sido colocado nas

mãos de várias pessoas para revisão, Deus me provou. Ele per-

mitiu que meu casamento de vinte e seis anos e meu relaciona-

mento com familiares fossem lançados no cadinho do Seu fogo

refinador. Uma antiga ofensa pré-conversão que eu tinha come-

tido veio à luz. Tinha sido escondida na esperança de que um

dia simplesmente vaporizaria. Que tolice achar que podemos

circundar aquele versículo perturbador que previne, “Sabei que

o vosso pecado vos há de achar” (Nm. 32:23).

Membros da minha família foram terrivelmente magoa-

dos. A vergonha, a culpa, e as especulações contra mim tam-

bém me arrasaram. “Por que isto? Por que agora, depois de to-

dos estes anos? “Seguramente,” pensei, “esta é a tentativa do di-

abo de me desmerecer e, em conseqüência disso, este livro.” Se

os fósforos do diabo foram encontrados no local deste fogo, foi

somente porque, como disse um professor da Bíblia, “o diabo é

o comitê de meios e modos de Deus.” Eu deveria ter visto isso

chegando. O fogo refinador de Deus é Sua maneira de fazer ne-

gócios conosco. Veja como Ele freqüentemente trabalha:

Deus envia Sua palavra

Salmos 197:20 diz, “Enviou a Sua palavra, e os sarou.” Sa-

bemos a respeito de Deus porque Ele Se revelou a nós. Ele Se fez

conhecer através de gigantes bíblicos como Abraão, Moisés, o

Rei Davi, Elias, Isaías, e Ezequiel. As revelações que receberam

enchem a maioria das páginas do Velho Testamento. Deus se re-

velou em palavra e feito.

Jesus foi a palavra de Deus enviada a nós. Na plenitude do

tempo, Deus enviou Seu Filho unigênito, Jesus Cristo. João es-

creveu, “No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e

o Verbo era Deus...E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, (e

vimos a Sua glória, como a glória do Unigênito do Pai) cheio de

graça e de verdade” (João 1:1, 14).
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O Espírito Santo tem sempre sido o agente de Deus para

entregar Sua palavra. Jesus, como a Palavra de Deus feita carne,

consolou Seus discípulos, dizendo, “Mas, quando vier aquele

Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque

não falará de Si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos

anunciará o que há de vir” (João 16:13).

Paulo explicou aos coríntios que Deus revela coisas a nós

“pelo Seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ain-

da as profundezas de Deus” (1 Co. 2:10).

Deus envia Sua palavra a fim de Se revelar a nós.

Deus nos muda pela Sua palavra

Deus envia Sua palavra e Sua palavra nos muda. Esta mu-

dança começa com a experiência do novo nascimento. Crer em

Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo nos muda. Aconteceu

com Simão Pedro quando Jesus perguntou, “Quem dizem os

homens ser o Filho do Homem?” Por revelação Pedro respon-

deu, “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.” Jesus explicou para

ele que “não foi carne e sangue quem to revelou, mas Meu Pai,

que está nos céus” (Mt. 16:13-17). Esta revelação mudou a vida

de Pedro.

A conversão de Saulo de Tarso (também conhecido como

Paulo) ilustra profundamente como a Palavra enviada de Deus,

Jesus, pode nos mudar radicalmente. Ele estava na estrada para

Damasco falando ameaças e assassinato contra os discípulos do

Senhor. Ele tinha em mãos uma carta para levar às sinagogas de

lá a fim de que, se encontrasse alguns que eram do Caminho, ele

os conduziria presos a Jerusalém.

Indo no caminho, subitamente o cercou um resplendor

de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia,

“Saulo, Saulo, por que Me persegues?” Tremendo e atônito, Saulo

perguntou, “Quem és, Senhor?” E Ele respondeu, “Eu sou Jesus,

a quem tu persegues.” Saulo ficou cego e os homens que esta-

vam com ele ficaram estupefatos.

Alguns dias mais tarde, sua vista foi restaurada, ele ficou

cheio do Espírito Santo, “e logo, nas sinagogas, pregava a Jesus,

que este era o Filho de Deus.” (Ver Atos 9:1-20.) Que diferença

neste homem!

Deus dá graça

Deus nos dá graça para viver de acordo com a palavra que

Ele envia. A vida não foi um mar de rosas para Paulo após sua

conversão. Ele era um homem em fogo, e estava constantemen-

te sob fogo.

Sua ladainha cansativa de problemas foi expressa na sua

carta aos coríntios quando ele defendia seu chamamento apos-

tólico. Ao comparar-se aos outros apóstolos, ele escreveu, “São

hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descen-

dência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? (Falo

como fora de mim.) Eu ainda mais: em trabalhos, muito mais;

em açoites, mais do que eles; em prisões, muito mais; em perigo

de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus cinco quarentenas de

açoites menos um; três vezes fui açoitado com varas, uma vez

fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia

passei no abismo; em viagens, muitas vezes; em perigos de rios,

em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em

perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deser-

to, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos; em

trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em

jejum, muitas vezes, em frio e nudez.” (2 Co. 11:22-27).

Ele falou também das visões e revelações que tinha recebido

do Senhor, até mesmo de ser arrebatado ao Paraíso onde ouviu

palavras inefáveis – coisas que “ao homem não é lícito falar.”

Um mensageiro de Satanás foi enviado para lhe esbofetear,

a fim dele não se exaltar (em orgulho) pelas revelações. Ele cha-

mou este mensageiro de seu “espinho na carne.”

Três vezes ele suplicou que se desviasse dele, porém Deus

respondeu, “A Minha graça te basta, porque o Meu poder se aper-

feiçoa na fraqueza.” (Ver 2 Co. 12:1-9.)
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Deus enviou Sua palavra a Paulo, converteu-lhe, mudou

sua vida pela palavra, enviou-lhe para fora, e deu-lhe graça para

o sustentar no meio do seu fogo. A graça de Deus nos salva, nos

guarda, e nos capacita a fazer aquilo que Ele nos chamou para

fazer e ser. Porém Ele faz isto no Seu fogo refinador.

Deus prova Sua palavra

Deus usa Seu fogo refinador para provar a Sua palavra que

muda vidas, e dá o poder da graça a nós.

O fogo refinador de Deus nos faz sentir que somos nós sob

fogo. Na verdade, Deus está provando a Si mesmo. Ele está pro-

vando Sua palavra e graça – não para ver se, mas para mostrar

que. Não é uma prova para ver se vamos conseguir, pois não

tem a ver conosco. Tem a ver com Deus que enviou Sua palavra,

mudou-nos pela Sua palavra, e deu-nos a graça de viver confor-

me a Sua palavra. Ele quer que saibamos que Sua palavra funci-

ona, que uma mudança ocorreu.

Isaías 55:11 diz, “Assim será a palavra que sair da Minha

boca; ela não voltará para Mim vazia; antes fará o que Me apraz

e prosperará naquilo para que a enviei.”

Deus é Sua palavra. Ele realiza Sua palavra, e somos o fru-

to de Sua palavra. Pode ajudar-nos, portanto, em meio a uma

provação, lembrar que o fogo não é a nosso respeito, senão Deus.

É a respeito da Sua palavra e Seus propósitos sendo cumpridos

em toda eternidade. Sugerir que o fogo é a nosso respeito cheira

a arrogância.

Normalmente Deus nos permitirá saber aquilo que Seu

fogo deveria estar fazendo para que possamos cooperar com

Ele. Teimosia e rebelião da nossa parte podem causar-nos dor

desnecessária.

2 Samuel 22:31 diz, “O caminho de Deus é perfeito, e a

palavra do SENHOR, refinada [provada].” E Salmos 12:6 diz, “As

palavras do SENHOR são palavras puras como prata refinada

em forno de barro e purificada sete vezes.” Deus envia Sua pala-

vra, ela faz o trabalho que deve fazer, e então Ele coloca fogo na

Sua palavra em nós para provar sua integridade.

Um ano e meio tinha sido dedicado a este livro. Muitas das

revelações vieram como resultado do fogo de Deus em minha

vida. Mas isto! Esta provação pessoal em minha vida era Sua pro-

va para mostrar que Ele me tinha feito aquilo do qual eu vinha

escrevendo. Muitas perguntas tinham que ser respondidas. Eu

conseguiria fazer o que era certo? Mostrar amor, compaixão, e

misericórdia? Me importar com outros? Conseguiria colocar os

interesses dos meus familiares antes dos meus? Não arredaria pé

contra os ataques do inimigo? Seria uma cobertura para minha

família ela querendo ou não? Tenho agora o poder do pai? A

palavra derramada nestas páginas tinha de ser provada em mim.

Os propósitos do fogo refinador de Deus

Salmos 97:3 declara, “Adiante Dele vai um fogo que abrasa

os Seus inimigos em redor.” Os inimigos de Deus incluem coisas

como “adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feiti-

çaria, inimizades, porfias, emulações, iras, heresias, invejas, ho-

micídios, bebedices” (Gl. 5:19-21).

No meio de todo este fogo, enfrentei um paradoxo: De um

lado, parecia a tentativa do inimigo de me desmoralizar e deste

modo o conteúdo deste livro. Ademais, seria um bônus no livro

mestre de Satanás se ele conseguisse estragar meu casamento.

Por outro lado, esta era uma coisa de Deus. Aquilo que

Satanás usaria para o mal, Deus pretendia para o bem. “E sabe-

mos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem da-

queles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo

o Seu propósito” (Rm. 8:28). Deus quis fazer um trabalho mais

profundo em mim e curar as feridas entre familiares. Com certe-

za Ele quis desarmar o inimigo nesta hora crucial da minha vida.

Este fogo em minha vida não foi nada agradável. Cada um

dos envolvidos sofreu suas próprias perdas. Sentimos tudo, me-

nos o bem. A dor foi profunda. Iras fervilharam. Depressão ve-
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lou nossas perspectivas. Confusão dominou nossos corações e

mentes. Freqüentemente não sabíamos quais eram nossos pen-

samentos e sentimentos. Não sabíamos o que deveríamos pen-

sar ou sentir. Tudo que eu conseguia fazer no início era andar

para lá e para cá pelos corredores da minha mente desnorteada

e clamar a Deus, “Não sei o que fazer. Não sei quem sou.”

Então Deus enviou uma palavra de cura para mim, dizen-

do, “És quem teu Pai diz que és.”

“É verdade,” pensei comigo mesmo. “Sou quem meu Pai

diz que sou.” Ele já tinha confirmado que eu, também, era Seu

filho amado em que se comprazia. Esta provação agora solidifi-

cou aquela realidade em mim. Me firmei na palavra que Ele ti-

nha me dado. Ele é meu alicerce. Qualquer outro solo é areia

que afunda. Este fogo foi um momento decisivo para mim. Não

importava mais o que outra pessoa pensava de mim. Meu Pai

tinha falado.

“Pois Tu, ó Deus, nos provaste; Tu nos afinaste como se

afina a prata” (Sl. 66:10).

Garantias na palavra de Deus

Podemos esperar que Deus coloque Seu fogo refinador

debaixo das chaleiras de nossas vidas ao começar a trabalhar o

poder pai em nós. Mas criemos coragem. No meio do fogo, te-

mos estas garantias:

“‘Mas agora,’ assim diz o SENHOR que te criou, ó Jacó, e

que te formou, ó Israel: ‘Não temas, porque Eu te remi; chamei-

te pelo teu nome; tu és Meu. Quando passares pelas águas, esta-

rei contigo, e, quando pelos rios, eles não te submergirão; quan-

do passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá

em ti. Porque Eu sou o SENHOR, teu Deus, o Santo de Israel, o

teu Salvador...a todos os que são chamados pelo Meu nome, e os

que criei para Minha glória; Eu os formei, sim, Eu os fiz...Fora de

Mim não há Salvador...Ninguém há que possa fazer escapar das

Minhas mãos...Não vos lembreis das coisas passadas, nem

considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e, agora,

sairá à luz; porventura, não a sabereis? Eis que porei um cami-

nho no deserto e rios, no ermo...Esse povo que formei para Mim,

para que Me desse louvor...Eu, Eu mesmo, sou O que apaga as

tuas transgressões por amor de Mim e dos teus pecados Me não

lembro’” (Isaías 43:1-3, 7, 11, 13, 18-19, 21, 25).

Fogos vêm e fogos apagam. Eles nunca deixam as coisas

como estavam antes. No que diz respeito a mim, após este fogo,

estou assentado em quem sou de acordo com meu Pai, determi-

nado a ser aquilo que Ele me fez ser, focalizado naquilo que Ele

me chamou para fazer, habilitado a viver uma vida separada, e

comprometido a meu casamento e família como jamais estive.

Para alguns, o perdão é difícil. Memórias nunca morrem.

Apesar disso, Deus está fortalecendo nosso casamento e fazen-

do-o mais como Cristo que antes, e eu “tenho por certo isto

mesmo: que Aquele que em vós [nós] começou a boa obra a

aperfeiçoará até ao Dia de Jesus Cristo” (Fp. 1:6).

Pai-Deus quer nos fazer homens de valentia – homens que

irão adiante com Ele, que farão o que Ele diz para fazer, falarão o

que Ele diz para falar, e serão quem Ele fez para ser sem conside-

rar a adversidade.

Estou convencido que Malaquias 4:5-6, que profetiza que

Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos

filhos a seus pais, é uma profecia do tempo do fim que está sen-

do cumprida atualmente pela vinda à tona do pai. Pai-Deus está

restaurando a família como pretendem que a família fosse para

que Ele possa cumprir Seu eterno propósito de ter uma família

para Si.

Reclame a posse desta promessa.

Guia de processamento

O que você acha que Deus está fazendo ou quer fazer com

Seu fogo refinador em sua vida?

Que sacrifícios você talvez tenha que fazer para que Deus

possa efetuar uma nova obra em você?



204 Em busca do papai

Aquilo que Deus quer efetuar em sua vida compensa aque-

les sacrifícios pessoais que talvez tenha que fazer?

Mais de Deus normalmente significa mais fogo. Mais fogo

significa mais poder. Você está pronto para orar, “Mais,

Senhor, Mais de Ti?”

Ore continuamente, “Pai, chame à tona o pai dentro deste

Teu homem.”

Escreva seus pensamentos e sentimentos a respeito das

idéias apresentadas neste capítulo.

Encerramento

Ao estudar este livro, o que você aprendeu que seja dife-

rente dos seus conceitos anteriores sobre ser um marido e

um pai?

Como Deus tem mudado as coisas para melhor em sua

vida? Seu casamento? Sua família?

Como você mudou pessoalmente enquanto lia este livro?

Para onde você espera ir agora em termos de quem você

é como o pai?

O que você agora quer que Deus complete em você?

Se você estiver estudando este livro junto com outros ho-

mens, aproveite agora para impor as mãos uns nos outros,

um de cada vez, e peçam ao Pai que chame à tona o pai

dentro do homem. Em seguida, ouçam o Espírito Santo

gravar em cada um de vocês uma bênçao que poderão

pronunciar um sobre o outro.

Considere dar continuidade como um grupo em cresci-

mento em responsabilidade, ou considere dividir em gru-

pos novos para poder guiar outros homens por esta expe-

riência.


