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Levando a palavra de Deus 

 “Amarás pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua 
alma e de toda a tua força. ... Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás 
assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-
te” (Deuteronômio 6. 5,7) 

 É comum que a imagem de um missionário produza fascínio entre os 
evangélicos. Afinal ele deixa a sua terra, seus parentes e sua igreja e vai para um 
lugar distante pregar o evangelho para povos que não conhecem a Palavra. Porém, 
estes mesmos evangélicos não sentem empolgação semelhante pela missão de 
pregar o evangelho aos que lhe são mais próximos: sua família e seus vizinhos. 

O lar, a família, constituem o primeiro campo missionário que deve ser 
trabalhado por nós. Não há coerência em sair para pregar o evangelho aos outros, 
sem antes tê-lo anunciado aos de nossa própria família. Eles são os que estão 
mais próximos e devem ser os primeiros a ouvir o testemunho sobre Jesus Cristo. 
Consiste em nossa responsabilidade diária a evangelização de nossa família, 
mostrando os frutos da santidade e poder de Deus em nossas vidas.      

Tendo conquistado nossos familiares, partimos então para os vizinhos, 
amigos, ampliando o nosso campo missionário, expandindo a ação da Igreja e 
difundindo a palavra de Deus a todos os povos. O livro de Atos demonstra o papel 
da família na expansão da Igreja de Cristo. Em seu início, a Igreja se reunia não só 
no templo, mas principalmente nos lares (Atos 2.46-47; 5.42). Não existe nada mais 
natural e mais poderoso para a disseminação do Evangelho que o testemunho forte 
e piedoso de um lar cristão. 

O trabalho missionário entre os familiares exige perseverança, pois a 
conversão de um parente pode demorar anos, mas a esperança e a certeza da 
salvação em Cristo devem pavimentar este caminho. Por esse motivo o lar é o lugar 
onde temos a missão de pregar o evangelho, e ampliarmos a Família de Cristo. 
Afinal, todos nós desejamos ver nossos familiares sendo salvos mediante a fé em 
Cristo, assim como nós também fomos. Com isto poderemos dizer com grande 
alegria que “eu e a minha casa serviremos ao Senhor”. 
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