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“Escolhas em família”

SÉRIE: FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS

Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte.

“Escolhas em Família: benção ou maldição”?

INTRODUÇÃO

Nesta  série  de  reflexões,  temos  compartilhado  sobre  “Família  um  projeto  de  Deus”.  Todavia,
compreendemos que os relacionamentos só serão duradouros se cada membro entender o seu papel e
viver de maneira responsável, contribuindo para o sucesso deste tão importante projeto. A compreensão
correta  desses  princípios  nos  conduz  a  fazer  escolhas  sábias  no  decorrer  da  nossa  caminhada  que
repercutirão por toda nossa vida. A Bíblia nos apresenta, sempre, dois caminhos: um de benção e outro de
maldição, de vida e de morte… (Sl. 1, Dt. 28). A palavra de Deus nos orienta a andarmos por caminhos que
nos conduzem à vida. Mas devemos estar atentos porque, diz a Bíblia em Pv. 14:12, há caminho que parece
certo ao homem, mas no final conduz à morte.

Implicações das escolhas: a escolha errada

O escritor de Eclesiastes (11.9 a 12.1) alerta aos mais jovens a viver a vida intensamente, mas conscientes
de que suas escolhas impactarão o seu futuro:  “sabe, porém que de todas essas coisas Deus te pedirá
contas”. A partir do capítulo 12.1, descreve uma realidade da velhice, onde o vigor já não é mais o mesmo.
Mas o que o autor de Eclesiastes está nos ensinando é que “esses maus dias” significa que a velhice chegou,
dias  nos  quais  o  indivíduo  já  não  encontra  mais  satisfação  porque  essa  pessoa  pegou  caminhos
equivocados, fez escolhas errôneas e, quando essa fase da vida chegou, trouxe consigo as consequências
dessas escolhas. Mas essa fase poderá ter um gosto diferente, se as escolhas forem feitas conscientes de
que há um criador que vê todas as coisas, se forem feitas levando em conta os princípios de Deus para
nossa vida. 

Implicações das escolhas: a escolha errada

A  Bíblia  descreve  outro  homem  que  tem  uma  história  diferente  desse  de  eclesiastes,  descrito
anteriormente (Sl 128). Ele, já na idade adulta, persistiu em seguir o caminho da aliança com sua família e,
por isso, pôde entrar na terceira idade tendo em sua casa uma mesa farta de alimentos, decorrente do seu
trabalho. Esse homem tinha tudo o que era necessário e, em volta dessa mesa, em comunhão, ele vê seus
filhos  e  netos  celebrando!  Isso porque ele  foi  capaz  de fazer  escolhas  consistentes  na sua vida e isso
conduziu sua história a esses momentos. Ele criou filhos que aprenderam a obedecer aos pais e a amar a
Deus, filhos que decidiram viver os princípios bíblicos, ensinados e vividos pelos pais, e perseverar na fé e,
portanto, são como rebentos de oliveira, cheios de vida. Esse homem tem uma esposa que tem alegria de
servir e auxiliar sua família, em submissão.

COMPARTILHAMENTO

Testemunhe, em poucas palavras, sobre uma decisão errada, mas que gerou aprendizado. 

CONCLUSÃO

A Bíblia tem palavras de orientação a toda família e aqueles que se deixarem ser guiados por essas palavras
e colocar sua confiança em Deus terão dias felizes e prósperos. Que Deus nos ensine, em graça, a viver em
sabedoria,  escolhendo o  caminho da vida  em abundância,  em JESUS! Isso resultará em bênção para
NOSSA FAMÍLIA

 “As escolhas feitas hoje repercutirão no futuro”.
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