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FAMILIA – 004   SEJA HONESTO 

Responda: Você acredita em sua Família?  

Pessoas mentirosas também não são confiáveis. Depois que você flagrou várias vezes aquele 

ente querido mentindo, aumentando ou inventando, fica difícil levar a sério o que ele fala.  

Pv. 12.19 O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade, dura por 

um só momento A Biblia ensina que não devemos falar mentira, nem por brincadeira Pv 26.18 

Como o louco que solta faíscas, flechas, e mortandades, 19 Assim é o homem que engana o 

seu próximo, e diz: Fiz isso por brincadeira. 

 

Jesus nos ensinou que somos luz do mundo, e mentira quer dizer coisas obscuras, escondidas, 

que não estão muito claras. Não minta, Jesus ensinou que a verdade liberta, ainda que você 

pague um preço por contar a verdade, esse é o melhor caminho, você pode até ficar abatido por 

algum momento quando dizer a verdade, pode até parecer que você perdeu alguma coisa, mas 

você vai perceber que poderá dormir tranquilo, com a consciência limpa diante de Deus e diante 

dos homens.  

Quando as pessoas, principalmente os da minha casa, sabem que sou honesto, eles vão confiar no 

que eu falar, vão confiar em mim. Para haver diálogo, é preciso honestidade. 

 

Priorize os de casa – Gn 29.9-20 - Que início de namoro curioso foi o de Raquel e Jacó. Mais 

interessante que o choro depois do primeiro beijo foi o fato dela sair correndo e “comunicar a seu 

pai”; A doçura no falar, a atenção, o respeito e as demais virtudes não podem ser cultivadas só na 

empresa ou na igreja, ou com os seus amigos e parentes, ou ainda quando tem visitas em casa, 

preciso priorizar aqueles que mais me amam, que são os da minha casa. Não podemos esconder 

nada de quem nós amamos, exercite a tarefa de ter prazer em conversar com os filhos, com a 

esposa, com o esposo. Nada de ficar gastando o tempo todo que está dentro de casa somente na 

frente da TV ou do vídeo-game, ou da internet, celulares. Não deixe o prazer de estar junto de 

sua família acabar. 

 

Seja claro e direto – Mt. 18.15 Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti 

e ele só; se te ouvir, ganhaste a teu irmão; - Não mande recados por terceiros, ou através de 

caretas, ou através de músicas. Fale diretamente, peça a Deus sabedoria e discernimento e 

converse, gaste tempo com isso. Procure evitar aquelas bobagens de ficar de mal, ficar de cara 

feia, ficar conversando com a mulher através dos filhos, ou com os irmãos através dos outros 

irmãos, ou através de bilhetinhos mal criados, status de app, ou farpas de facebook , isso é 

bobagem, vai acabar com sua família, e com a alegria de se estar em casa. 

 

Sobretudo: cuide do coração – Mt. 12.34 e 15.19 - A pureza e beleza no falar dependem da 

pureza e beleza interior. O compromisso com Jesus, a leitura bíblica e oração diária em muito 

influenciam o nosso modo de falar.  

 

Você já entregou sua vida a Jesus ? Você está desenvolvendo a sua comunhão com Deus ? Faça 

isso. Você vai perceber como que sua vida familiar vai mudar, pois com o coração correto vamos 

ter um diálogo sadio com todos da nossa casa, vamos entender que precisamos amar a todos, 

independente de seus defeitos e de seus temperamentos. A família é um sonho de Deus, não 

transforme esse sonho em um pesadelo. 


