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RESGATANDO OS VALORES FAMILIARES
Texto Básico: Lucas 15.8,9

INTRODUÇÃO

Vivemos num mundo em constante transformação, o que não signiﬁca evolução do ponto de vista bíblico.
Muitas vezes os avanços trazem consequências drásticas e prejuízos incalculáveis. O progresso,
sobretudo o tecnológico, deu ao ser humano a sensação de independência de Deus. Isso contribuiu
grandemente para a soberba, o individualismo, o materialismo e a falência dos valores familiares. Quais
valores da família foram perdidos e precisam ser resgatados? Como proceder para resgatar tais
valores? três atitudes indispensáveis para o resgate dos valores da família.

1. ACENDENDO A CANDEIA
A candeia era uma "lâmpada formada por um recipiente de barro ou de folha, munida de um bico pelo qual
passa a extremidade de um pavio, que se enche com óleo para queimar". Talvez a ﬁgura mais próxima de
nós seja a lamparina de querosene, ainda usada em lugares onde não há eletricidade. A candeia era
"lâmpada" usada na época de Jesus. A candeia, por emitir luz, Metaforicamente representa a Palavra de
Deus, que é a luz da vida. A falta dessa luz é causa de erros, pois Jesus mesmo disse "Errais, não
conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus" (Mt 22.29). Para resgatar "valor” perdido a mulher teve
que acender a luz, sem a qual ﬁcaria praticamente impossível a busca. A Palavra (revelação) de Deus,
personiﬁcada em Jesus ("Eu sou a luz do mundo" - Jo 5.12) é indispensável como referência para a vida.
Se em seu lar tais valores estão perdidos, somente com a Luz de Jesus poderão ser restaurados.

2. SENDO DILIGENTE
Ser diligente é ser zeloso, cuida doso, dedicado, criterioso naquilo que faz. A mulher sabia que para
encontrar sua dracma precisava ser diligente. Muitas vezes não encontramos algo por não procurarmos
direito. Assim também devemos agir no esforço de resgatarmos os valores do evangelho em nossos
lares. Se formos relapsos em nossa relação com Deus, no cultivo de hábitos sadios, na vigilância, no
tempo em família, na devoção, no respeito, na santidade, não obteremos sucesso. Quantas vezes
deixamos para amanhã aquilo é urgente?! A negligência sempre causa prejuízos incalculáveis!

3. SENDO PERSEVERANTE
"Até encontrá-la" descreve a busca incansável daquela mulher, a sua determinação e perseverança.
Muitas vezes queremos atingir alvos sem muito labor, sem muita oração, sem muito empenho... é comum
a expectativa por resultados imediatos, numa sociedade onde as transformações acontecem
rapidamente. No entanto, transformações profundas necessitam muito esforço. A perseverança é
ensinada por Jesus. (Mt 7:7-8). Vejo que as famílias necessitam de transformações profundas e urgentes,
mas que não acontecerão sem perseverança. Se não nos dedicarmos mais à oração, à busca da santidade
de vida, ao conhecimento de Deus e Sua vontade, até onde você é capaz de ir ou o que você é capaz de
fazer?

CONCLUSÃO
O que necessita ser resgatado? O texto fala de algo que foi perdido e encontrado depois. Creio que
cada família deve responder à pergunta após avaliação da sua própria condição, mas no geral
precisamos resgatar: sentimentos como amor, respeito, perdão, carinho, companheirismo. A vida
devocional (leitura bíblica, reﬂexão, oração). Os valores éticos morais, a unidade, a comunhão e a
alegria.

PERGUNTA PARA REFLEXÃO
1. Há algum valor conforme estudado que precisa ser resgatado em sua família?
2. Quais as possíveis causas da perda dos valores da família?
Adaptação SEREP

