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Perseverando pela família em oração (II) 

                  “Orai sem cessar” (I Tessalonicenses 5.17) 

Como foi escrito na devocional de ontem pelo Lauro, o apóstolo Paulo se 

dedicou na parte final de sua primeira epístola à igreja em Tessalônica a tecer 

úteis e profundos conselhos baseados em sua própria experiência de vida 

cristã. Da mesma maneira, nós também temos as nossas experiências 

pessoais que vivenciamos no seio de nossas famílias. Essas experiências nos 

marcam profundamente, principalmente quando elas são alicerçadas na 

palavra de Deus. 

 

Um dos grandes desafios da vida cristã é orarmos todos os dias e 

esperarmos confiantes no Senhor. Uma das coisas mais preciosas que o 

Senhor nos deu foi, sem dúvida, a nossa família. Eu tive o privilégio de nascer 

em um lar cristão, meus pais tinham o hábito de realizar o culto doméstico e 

ensinaram a mim e aos meus irmãos a orar e a aprender as preciosas lições da 

Sua santa palavra! 

 

Seguindo o exemplo deles, eu e Lauro fizemos o mesmo com os nossos 

filhos ensinando-os a orar e a estudar a palavra de Deus. Quando 

realizávamos o culto doméstico com eles, um dia um orava e o outro lia um 

versículo da Bíblia. Por vezes, eles disputavam entre si para ver quem iria orar 

e ler a Bíblia!  

 

Hoje, nossos quatro netinhos oram antes das refeições. Assim como 

faziam os nossos filhos, eles também se revezam para ver quem irá orar no 

café da manhã, no almoço e no jantar. 

 

Perseverar na oração em família é ter a certeza que o Senhor irá suprir 

todas as nossas necessidades no tempo certo que Ele tem preparado para 

cada um dos seus servos. 

 

Que Ele nos abençoe. 
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