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Roger e Rejane*

Perseverança em família
“E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; E as
ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando
pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.” (Deuteronômio 6.6, 7)
Em nossa família, as experiências da fidelidade de Deus em nossas vidas
têm sido compartilhadas frequentemente com os nossos filhos. Gostamos de lhes
contar sobre como Deus age e como somos guiados diante das circunstâncias
que a vida nos apresenta. Dentre tantas histórias que gostamos de relembrar, há
uma especial. Ocorreu em meados de 1996, logo após o nascimento de nosso
segundo filho. Minha esposa e eu, diante de vários acontecimentos e cenários de
oportunidades na nossa cidade, pensamos em morar em outra cidade, pois
entendíamos que os nossos filhos teriam melhores oportunidades de trabalho e
desenvolvimento social. Consideramos diversos fatores e aos nossos olhos a
melhor decisão era nos mudarmos para a cidade de Curitiba, no estado do
Paraná.
Iniciei então as tratativas para uma transferência na empresa em que
trabalhava. Entretanto, após muitas conversas, entrevistas e negociações não
logrei êxito. Decidi buscar outras oportunidades de trabalho que estavam
disponíveis naquela cidade e, também, uma moradia para acomodar
adequadamente minha família. Para nossa surpresa, a empresa em que minha
esposa trabalhava abriu um processo seletivo para preencher uma vaga naquela
cidade. Esta oportunidade trouxe para nós a esperança de que as portas estavam
abertas para a nossa mudança. Tudo estava indo conforme os nossos planos.
Passados alguns meses com todas as providências já em andamento eu não
havia passado em nenhum concurso e não fui aproveitado em nenhuma
oportunidade de emprego.
Permanentemente de joelhos em oração, aguardamos no Senhor a melhor
decisão para a nossa família, pois, se por um lado todas as portas estavam
abertas, por outro, todas estavam fechadas. Foi então que ouvi a voz de Deus
através da Sua palavra, que diz “Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua
terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gn
12:1”. Deus de maneira clara e amorosa me mostrou aonde eu deveria ir, ou
melhor, onde eu deveria ficar. Desfizemos todos os nossos planos e desistimos
de tudo relacionado à mudança para outra cidade. Entendemos que eles não
foram iniciados no coração do nosso Pai. Então colhemos o fruto da paz!
Assim que tomamos esta decisão, as bênçãos começaram a recair sobre
nossa família de maneira surpreendente: recebi uma excelente proposta de
emprego, iniciamos a construção de nossa casa, fomos agraciados com a
chegada de nossa filha caçula, fortalecemos ainda mais os laços familiares, dos
amigos e irmãos de nossa igreja, crescemos na fé. A Palavra do Senhor que diz:
“Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e
sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é

melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de carneiros.” 1
Sm 15:22, se cumpriu em nós.

Hoje temos a oportunidade de testemunhar para os nossos filhos a benção
que é obedecer ao Senhor. Esta e outras experiências da fidelidade de Deus em
nossas vidas têm sido compartilhadas frequentemente em nossa casa. Deus é um
Deus de gerações e podemos ver que eles já estão experimentando momentos
preciosos na presença do Senhor, testificando as maravilhas do amor em Cristo.
E que venham os filhos dos filhos! Perseverando em família, obedecendo os
ensinamentos da Palavra de Deus. Esta é a nossa oração!
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