
IDE
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 16 de maio de 2018
“Livrando dos pecados familiares”

SÉRIE: FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS

2 Sm. 12.9-10 “Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A
Urias, o heteu, mataste à espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher; sim, a ele
mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua
casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher.”
13  “Então disse  Davi  a  Natã:  Pequei  contra o  Senhor.  Tornou Natã a Davi:  Também o
Senhor perdoou o teu pecado; não morrerás.”

INTRODUÇÃO

Pecados  familiares  trazem  prejuízos  devastadores  devido  à  amplitude  das  consequências
geradas nas pessoas envolvidas. Todas as nossas atitudes têm implicações profundas em nossos
relacionamentos, tanto horizontal (com os homens) quanto vertical (com Deus). Preservar um
namoro  dentro  dos  padrões  bíblicos  sem  que  haja  defraudação  do  corpo  um  do  outro  e
desenvolver relacionamentos sadios entre si e com os familiares irão prevenir o casal de futuras
adversidades que o levaria a viver uma vida familiar cheia de ressentimentos e ódio. 

CONSEQUÊNCIAS DO PECADO

O texto de nossa reflexão relata um dos pecados do rei Davi com maior implicação negativa para
toda a sua vida pessoal  e  geracional.  Embora o Senhor o tenha perdoado, as consequências
foram claramente anunciadas e vividas por ele e por todos da sua casa. Irmão matando irmão;
irmão possuindo sua própria irmã; rebelião contra a paternidade etc. Poderíamos pontuar uma
série de pecados que se desdobraram a partir do pecado de Davi com Batseba.

Quem não se lembra do caso do CESIO 137 que teve início em 13 de setembro de 1987, na cidade
de Goiânia? O instrumento radioativo foi encontrado por catadores de um ferro-velho do local,
que entenderam tratar-se de sucata. Esse episódio resultou na morte de pelo menos 66 pessoas e
na contaminação de 1,4 mil. Assim são os pecados familiares, saem como uma radiação mortal e
incontrolável, contaminando as famílias envolvidas e até futuras gerações.

PECADOS VIRTUAIS 

Tiago (1.14,15) “Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse
iludido e arrastado”. As redes sociais têm sido uma arma usada por satanás para prejudicar
as famílias, trazendo separações, esfriamento do amor, interrupção do diálogo e tanto outros
males. O flerte (namoro virtual) tem crescido assustadoramente nos meio dos casais, seja de
namorados ou de casados. O espírito de engano proliferado por satanás, é que: não havendo
contato físico,  ou consumação do ato,  não há  problema algum. Podemos afirmar  que  Deus
requer fidelidade em todos os níveis de relacionamentos. Uma semente de pecado, por menor
que seja, gera frutos em proporções assustadoras.

COMPARTILHAMENTO

Como poderemos vencer esse tipo de pecado destrutivo em nossa família? (sem citar nomes)

CONCLUSÃO

O  que  aprendemos  ao  longo  desta  lição  é  que,  mesmo  sendo  perdoados  os  pecados,  as
consequências geradas deixam marcas.  Não podemos brincar com o pecado.  Temos que ser
radicais  com todas as  possibilidades e  oportunidades que poderá nos levar  a  desobedecer a
Deus.
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