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Rildo e Deyse*

Testemunhando o poder de Deus
“Vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez
por você e como teve misericórdia de você.” (Marcos 5.19)
Certamente o lar é o lugar mais natural para darmos nosso testemunho do
Reino de Deus, devido às relações permanentes que ali se formam, mas pode se
constituir também no lugar mais difícil, em decorrência da intimidade e do
conhecimento mútuo inerentes às relações familiares. Entretanto, a mudança que
Cristo traz para a vida individual, refletindo-se em todas as nossas ações e
comportamento, pode mudar o ambiente do lar e fazer com que toda uma família
seja luz em meio às trevas.
O poder do testemunho possibilita a geração de fé em Deus nas pessoas
que nos são próximas. O testemunho se dá principalmente por meio do nosso
exemplo pessoal a partir do fato de aplicarmos os princípios de Cristo em nossa
vida. Somente por meio desse testemunho é que se torna possível fazer com que a
confiança dos nossos familiares estejam colocadas naquele que faz o impossível
acontecer.
A mudança amorosa que Cristo promove no coração humano pode impactar
e contagiar aqueles com os quais se tem convivência constante, especialmente os
que são de sua própria família. A família é o lugar mais lógico para a formação da
vida cristã. No ambiente familiar as relações entre diferentes gerações são mais
espontâneas e significativas; os momentos de aprendizado e de experiências de
vida são mais variados e ricos.
Para que possa liderar este processo na sua família, o homem cristão
precisa dedicar tempo para a comunhão pessoal com Deus. E, especialmente,
precisa dedicar um tempo para ir à Casa do Senhor adorá-Lo, em comunhão com
os outros irmãos. A adoração não está restrita a um lugar, pois o Senhor mesmo
fundou a Sua igreja e a fez reunir-se para funcionar como um corpo. É o corpo da
família de Deus, que consiste no espelho da família presente em nosso lar.
No nosso lar os ensinamentos contidos na Palavra têm a oportunidade de
converter-se em desafio e ‘estilo de vida’. Por meio do nosso testemunho, o amor
de Cristo produz no homem o que C. S. Lewis, em seu livro “Cristianismo puro e
simples” afirmou ser a disseminação do tipo de vida que Ele possui. Essa influência
afeta a todos os que tenham contato conosco e aqui estão incluídos os nossos
familiares, que nos são os mais próximos.
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