O HOMEM COMO SACERDOTE DO LAR

Quebra-gelo: O que acontece com um corpo que tem duas cabeças?
Texto: Efésios 5.23-33; 1Coríntios 11.3
Introdução: No desafio de avançar na conquista vale uma reflexão. “Que adianta ao homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?” (Mc 8.36). Da mesma forma, nenhum sucesso
compensa o fracasso no lar. A exemplo de Jesus com a Igreja, vejamos o homem cristão como
um sacerdote no seu lar. Vemos na Bíblia que além de oferecer sacrifícios, o sacerdote
ensinava o povo a andar nos caminhos do Senhor. Jesus é o nosso grande sacerdote. Ele é o
cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher (1Co 11.3). Portanto, biblicamente, como
sacerdote do lar, o homem deve:
1) AMAR A ESPOSA E OS FILHOS
Amar não é sentimento. Amar é mandamento (Jo 13.34; Mt 22.37-39). A Bíblia manda o
homem amar sua mulher (Cl 3.19). Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama (Ef 5.28).
Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela (Ef 5.25). Amar a Deus requer amar ao
próximo. A esposa e os filhos são os seus mais próximos!
2) ENSINAR OS FILHOS NOS CAMINHOS DO SENHOR
O homem deve educar seus filhos nos caminhos do Senhor, principalmente enquanto são
novos (Pv 22.6). Para isso, precisa buscar em Deus a sabedoria (Tg 1.5,6). Também é
mandamento (Dt 6.5-7). A Palavra de Deus gravada nos corações dos filhos é antídoto contra
um mundo cruel que tem ceifado vidas: nas drogas, prostituição, criminalidade, imoralidade e
outros crimes (Sl 119.11,61,93,109,110,133,165). A Palavra de Deus vale mais que fortunas de
ouro e prata (Sl 119.72). Todos devem amar a Bíblia (Sl 119.97). Ela dá sabedoria para a
família contra os inimigos (Sl 119.98). Dá prazer aos corações (Sl 119.111). Deve ser
prioridade em nossa vida (Sl 119.147,148). Ensiná-los a amá-la.
3) INTERCEDER E ABENÇOAR A SUA CASA
Jesus é o nosso advogado (1Jo 2.1), Ele nos defende, nos protege e nos orienta através do
Espírito Santo. O cabeça do lar deve defender, proteger e orientá-los. O homem é autoridade
para abençoar sua família. Além de ensinar a orar, o homem deve orar e interceder a Deus por
cada um de sua casa. A oração é a chave da vitória (Mt 6.6; Mt 21.22; Mc 11.24; Rm 12.12;
1Ts 5.17). A Bíblia diz que Jó orava pelos filhos e dava a Deus oferta de sacrifícios por eles (Jó
1.4,5).
Conclusão: Um dia os maridos terão de prestar contas a Deus de tudo o que fizeram com as
esposas e filhos. Portanto, o homem cristão deve obedecer ao Senhor e amá-los, ensiná-los a
Palavra e protege-los. Que o Senhor nos ajude nessa conquista e que no nosso lar, possamos
ter um cabeça como sacerdote, vivendo as bênçãos de um lar feliz.
Dicas para sua célula crescer: Incentive seus discípulos a participarem dos ministérios
existentes dentro da igreja.
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