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Perseverando em tempos difíceis 

“Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai 

na oração.” (Romanos 12.12) 

Na jornada no casamento, o casal passará por situações as mais diversas 

possíveis. Ao dizermos sim um para o outro, nem imaginamos o que nos espera 

na caminhada que iniciamos juntos. Comigo e com Wanda não foi diferente. No 

entanto, alguns fatos de nossa vida são marcantes, principalmente aqueles em 

que investimos no ensino de nossos filhos pelo melhor método possível: o do 

exemplo. Os filhos, principalmente os mais novinhos, têm os seus olhinhos 

postos em nós e o que fazemos e como fazemos deixam uma marca indelével 

em suas vidas. Deixemos que Wanda narre uma preciosa passagem de nossas 

vidas:  

 

Lembro-me de quando moramos no Rio de Janeiro a uns bons anos atrás. 

Na ocasião, Lauro fora realizar um curso de especialização do Exército. 

Morávamos na Vila Militar em Deodoro. Embora houvesse boas igrejas batistas 

em bairros próximos, escolhemos servir ao Senhor na PIB de Vila Valqueire. 

Nessa época, não tínhamos carro. Nossos filhos Leandro, com seis anos, e 

Vivian, com três anos, gostavam de ir conosco para a Igreja pela manhã e à 

noite. Era necessário pegarmos dois ônibus na ida e mais dois na volta. 

Ocasionalmente, um amigo nos dava uma carona em seu carro. 

 

Nossos filhos suportaram conosco esses momentos difíceis. Sem um 

automóvel, sem o apoio da família, éramos somente nós e as crianças no Rio de 

Janeiro. Na igreja, tínhamos responsabilidade: Lauro lecionava na EBD, eu 

cantava no coral e as crianças participavam do coro infantil. Não podíamos ficar 

em casa. Às  vezes, vinha o desânimo de ter de enfrentar os dois ônibus para ir 

à igreja, mas o amor que tínhamos por Deus e  pela nossa igreja levou-nos a 

perseverar em ir à igreja com os nossos filhos ainda pequenos, demostrando a 

eles o quão importante era a nossa fidelidade e o nosso amor para com Deus, 

mesmo naqueles momentos difíceis que passamos  juntos em família. Aquela 

fase de nossas vidas ficou gravada em suas vidas! 

 

Olhando para trás, eu e Wanda percebemos que o esforço feito não foi 

em vão, porque, além de ensinar aos nossos filhos, ainda pequenos, o valor do 

compromisso exigido no exercício da vida cristã, cada momento servindo a Deus 

naquela igreja impactou não somente as vidas de nossos filhos, mas também a 

vida de nossos irmãos, que se admiravam pelo fato de que, apesar das nossas 

dificuldades de locomoção, maior era o nosso desejo de cultuar a Deus em 

família. 

 

Não há obstáculo que uma família que ama a Deus não supere juntos! 
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