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Perseverando pela salvação de nossos familiares
“E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavoulhes os vergões; e logo foi batizado, ele e todos os seus.” (Atos 16.33)
O conhecido texto da prisão de Paulo e Silas na cidade de Éfeso é muito
emblemático em função dos fatos extraordinários que o envolvem. É curioso
observar que ambos, apesar de serem cidadãos romanos, submeteram-se ao
castigo de serem açoitados com varas e lançados numa cela interior, úmida e
escura, onde seus pés foram firmemente colocados em um tronco em uma
posição dolorosa e incômoda. Apesar de tudo isso, eles cantavam louvores a
Deus quando um terremoto sobreveio quebrando as cadeias de todos os
presos. Quem conhece uma prisão turca sabe que somente algo assim poderia
fazer isso.
É nesse momento que acontece um fato extraordinário! O carcereiro,
julgando que todos os presos haviam escapado, intentou tirar a própria vida
pois, segundo a lei romana, a pena para um guarda que deixasse um prisioneiro
escapar era a morte. Paulo, então, dissuade-lhe desse tresloucado gesto dandolhe conta de que todos os presos estavam ali. O carcereiro, cujo nome a Bíblia
não revela, prostrando-se diante de Paulo e Silas, pergunta-lhes: “O que devo
fazer para ser salvo?” A resposta deles é simples: “Crê no Senhor Jesus e serás
salvo, tu e tua família”. Não sabemos se o carcereiro ouviu a pregação e os
cânticos de Paulo e Silas; os outros presos certamente sim. No entanto, Deus
abençoou a sua pequena medida de fé e tanto ele como sua família creram e
foram batizados naquela noite em sua casa, para onde os levou.
Essa impressionante narrativa bíblica evidencia que é desejo do Senhor
que as famílias alcancem a salvação em Cristo. Embora encontremos indícios
de uma promessa feita apenas ao carcereiro naquela tumultuada noite,
podemos inferir do relato bíblico que nos é lícito apresentar, diante do trono de
Deus, a vida de nossos familiares, para que eles também possam experimentar
o novo nascimento e a certeza da vida eterna.
Eu e Wanda ouvimos de um pastor muito querido e conhecido no meio
evangélico, que se encontra hoje nos páramos celestiais, uma experiência por
ele vivida. Certa ocasião, ao visitar um hospital tarde da noite, aquele pastor foi
convidado a “ouvir” a confissão de um homem à beira da morte, na
impossibilidade do hospital ter providenciado um sacerdote da confissão
religiosa do paciente.

Contou-nos o pastor que aquele homem moribundo lhe disse coisas
terríveis em seu leito hospitalar, coisas que ele não imaginava que um ser
humano pudesse fazer. Depois de ouvi-lo, o pastor anunciou-lhe o evangelho e
o convidou a aceitar o sacrifício feito por Cristo na cruz em seu lugar. O homem
então recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador e o pastor orou por ele,
tendo aquele enfermo reclinado a sua cabeça em seus braços. Ao término da
oração, o homem faleceu.
O pastor, em lágrimas, deixou o hospital decidido a comparecer aos
serviços fúnebres daquele homem para confortar a sua família. No dia
seguinte, ao chegar no cemitério, a irmã daquele homem, ao ver o pastor ali,
aproximou-se dele dizendo: “Pastor esse homem era uma praga, fez tudo de
mau em sua vida, orei por ele a vida toda e ele partiu sem Cristo”. O pastor
então lhe respondeu: “Seu irmão morreu em meus braços ontem à noite,
depois de receber a Cristo em sua vida. Você pode glorificar a Deus porque Ele
ouviu a sua oração”.
Perseverar pelos nossos familiares buscando ao Senhor pela salvação
deles é, sem dúvida alguma, o maior investimento que fazemos em prol de
suas vidas. Que possamos persistir, incansavelmente, apresentando diante do
trono de Deus a preciosa vida de cada um de nossos familiares.
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