Reencontrando Caminhos Perdidos
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Josué 24.14-15

14Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade; deitai fora os deuses aos
quais serviram vossos pais dalém do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor.
15 Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos deuses a quem
serviram vossos pais que estavam dalém do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra
habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
INTRODUÇÃO
Quando você pensa em sua vida, consegue perceber um caminho a sua frente? Ou você está
perdido? A questão é que alguns caminhos não podem ser abandonados, ou o preço será alto demais.
Eles precisam ser reencontrados. Vimos semana passada o quanto precisamos reencontrar nosso
caminho com Deus. Uma amizade diária com Ele nos leva a reencontrar outro caminhos, como o da
nossa família por exemplo. Nossas relações com cônjuges, pais e filhos são transformadas quando
somos transformados por Deus.
Você tem caminhado com Deus? Essa caminhada nos transforma e nos leva a viver uma vida
diferente, especialmente com nossa família. Quero te convidar a meditar na Palavra de Deus,
relendo alguns textos pra entender o desejo de Deus pra nossa família! Vem com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
Gosto muito do texto de Josué 24.14-15. Este é o último capítulo de Josué. Ele encerra seu livro ao se
dirigir as tribos de Israel. Lembrando ao povo dos atos graciosos de Deus. Depois de caminhar com
eles por tanto tempo os desafia a escolher a quem iriam adorar/servir. Perceba, assim como o povo
de Israel nesse ponto, a sua trajetória (e a de sua família) também trouxe vocês até aqui. E é
exatamente nesse ponto, como o povo de Israel, que somos levados auma decisão. Escolher entre
Deus ou outros deuses!
Mas porque o povo de Israel precisa declarar sua opção? Seria lógico pensar que eles adoravam a
Deus. É de se imaginar também que pessoas que frequentam a igreja, ou que se dedicam a ouvir um
sermão, como você, optem por seguir a Deus. Então qual é a razão dessa pergunta aqui?
Josué fala em nome de Deus e reconta a história que o povo viveu, começando por Tera, pai de
Abraão, até os dias que se encontravam, o da conquista da terra. Diante da terra prometida novos
desafios se apresentariam. A fé em Deus seria testada. E apenas uma fé diligente levaria Israel a
derrotar seus inimigos e evitar as armadilhas que os desviariam do caminho de Deus. Para Josué, a
escolha é lógica, e envolvia a decisão de toda a sua casa em servir a Deus. Não podia ser, em
hipótese alguma, uma decisão individual!
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
Reencontrando caminhos perdidos pra sua família – A vida consiste em decisões. E devemos ser
confrontados a tomar as melhores. E as melhores decisões começam quando entendemos que não

andamos só. Ninguém é uma ilha! O sucesso individual é uma ilusão. Todo o que reivindica crédito
exclusivo pelo sucesso foi enganado pelo orgulho. Por trás de aparentes triunfos individuais existem
treinadores, professores, livros, familiares, amigos, mentores,etc. As melhores decisões nos
direcionam para a comunidade. E a família é nossa primeira comunidade!
Quando você pensa em sua vida, pensa em sua família? Seu projeto de vida inclui sua? Ou acha que
pode viver sozinho? A maior parte dos problemas que vivemos dentro de casa podem ser resolvidos
com a mudança em nossa atitude. Se formos mais humildes, generosos, compreensivos, bondosos, a
maioria dos problemas acabam. Em resumo, se nos convertermos e deixarmos nosso coração ser
guiado pelo Espírito Santo, nossa famílias serão curadas!
É o que diz o texto de Atos 16.31: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa”. Crer não
significa apenas aceitar uma doutrina. Não é uma questão intelectual, de aceitar uma ideia. Não é
como conseguir um bilhete premiado que te dá o direito de entrar no céu. Um bilhete que você
mantém guardado para usar quando morrer. Em resumo, a diferença de uma pessoa salva e uma
perdida não está exatamente no que ela diz crer, mas naquilo que vive a partir de sua fé. Como sua
fé acontece no dia a dia. A salvação inclui conversão, uma profunda e constante mudança de vida.
Por isso, quem encontra a salvação em Cristo, levará sua família a salvação. Não como um passe de
mágica. Mas através da transformação de sua própria vida, conduzirá seus amados a Cristo.
Conclusão:
Como reencontrar o caminho perdido até minha família? Ele começa com minha vida. Ansiamos
mudar o outro. Mas quem muda vidas é Deus. A medida que caminho com Deus, e escolho a vontade
de Deus diante das tentações e descaminhos, sou transformado e passo a servir minha família. E ela,
através de mim, conhece o verdadeiro Deus que muda vidas.
Antes de cobrar preciso dar! Doar minha própria vida aqueles que amo. Minha casa é minha
primeira igreja. É o local onde reúno as pessoas que mais amo e que mais preciso viver em parceria.
Por isso precisamos investir nossa vida (tempo e esforço) nessas pessoas. Especialmente ajudando
elas a estarem mais perto de Cristo. Por eles e por mim preciso levar a sério o compromisso de
caminhar juntos acima de tudo, com Deus e uns com os outros. Ele morreu na cruz para nos fazer
seu povo. Nunca foi um caminho solitário!
DESAFIO
Seja a melhor versão de si mesmo para sua família. Que mudanças você precisa fazer em sua vida
para que sua família se aproxime de Deus?

