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Perseverando na evangelização da família pelo testemunho no lar 

O grande desafio enfrentado pelas famílias cristãs é permanecer como corpo 
familiar com “Um só Deus, uma só fé, um só batismo” (Efésios 4.5). O testemunho 
de amor a Deus, vivenciado pelos pais dentro do lar cristão, é a maior arma 
evangelizadora da família e formadora dessa unidade registrada em Efésios. Os 
primeiros sinais de evangelização dos filhos precisam acontecer dentro do lar.  

Precisamos observar a didática empregada pelo Senhor no ensino de sua 
Palavra. Como devemos ensinar? Qual é o ensino eficaz? Observemos, então, o 
conhecido texto de Deuteronômio 6. 6-9: “Estas palavras que, hoje, te ordeno 
estarão no teu coração; 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. Também as 
atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás 
nos umbrais de tua casa e nas tuas portas”. 

Esse texto das Escrituras deixa bem claro que o ensino da Palavra passa a 
ser um propósito permanente na vida do crente. Deve ser ensinada em todos os 
momentos e em todos os lugares que estivermos com nossos filhos, “a tempo e 
fora de tempo”. O maior referencial de vida de quem ensina não está no que se 
fala, mas no que se faz! Se a Palavra está em nosso coração (v. 6), passamos, 
então, a ter um estilo de vida moldado pela Palavra e, assim, ensinaremos nossos 
filhos, também e sobretudo, com o nosso testemunho.  

Nós, pais cristãos, temos mais do que uma oportunidade, aliás, temos o 
mandamento do Senhor no sentido de que devemos ensinar nossos filhos no 
caminho em que devem andar; e, assim, estaremos seguros de que esses ensinos 
os acompanharão até o crepúsculo da vida. Essa segurança de que nossos filhos 
permanecerão no caminho está firmada na Palavra, que diz: “Instrui o menino no 
caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele” 
(Provérbios. 22.6). 

É comum haver membros das famílias cristãs dispersos em sua vida de fé. 
Logo nos vêm um sentimento de que falhamos. No entanto, somos compungidos a 
perseverarmos em oração por aqueles que não continuaram na caminhada cristã, 
pedindo ao Sumo Pastor que os resgate para o aprisco. 

Temos a segurança de que o ensino da Palavra permanece no coração 
daqueles que já a ouviram e se abeberaram dessa fonte, pois “a palavra que sair 
da minha boca; ela não voltará para mim vazia; antes, fará o que me apraz e 
prosperará naquilo para que a enviei”. (Isaías 55.11) 

Que Deus nos ajude a termos um estilo de vida cristão dentro de nossos 
lares. Que sejamos um esteio sólido na evangelização de nossos filhos, a fim de 
que permaneçamos num só corpo familiar, numa só fé, firmados no mesmo Deus e 
Senhor de nossas vidas!    
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