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FAMILIA – 006   HERANÇA FAMILIAR 
Gn 19:26 E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal.. 
 

Responda:   - Quanto tempo você acha que a TV de sua casa fica ligada durante um dia?  

 

A família de Ló parecia mesmo desequilibrada, até mesmo na área financeira, mas o pai era 

assim, ele escolheu morar na cidade de Sodoma, sem considerar a maldade daquele lugar o que 

poderia prejudicar sua família.  Ele não pensou no futuro espiritual de suas filhas, só pensou no 

material, na aparência. Até mesmo sua esposa tinha “olho grande”, e foi transformada numa 

estátua de sal.  

 

A Bíblia nos ensina que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, veja isso em Lc 

9.25. Ambição, cobiça e ganância são resultados de uma vida intemperante, uma vida 

desequilibrada. Vamos nos contentar com o que temos e com o que Deus manda, sem colocar 

nossos corações e olhos nas coisas materiais de forma que tire as nossas vidas do foco, do 

equilibrio, vamos batalhar sim por dias melhores, por um futuro promissor para nós e nossos 

filhos sem que isso destrua nossa família e nosso caráter. 

 

Precisamos ser diferentes em qualquer lugar que habitar. “Ser diferente”! Em Dn 1:1-21 

Aprendemos muito sobre isto! Daniel e seus amigos, que recusaram um banquete na Babilônia. 

Sim, havia um banquete de rei, tudo em excesso, mas os servos de Deus recusaram isso e 

comeram somente legumes, e o interessante é que no final eles continuavam firmes, fortes e 

muito melhor do que os outros.  

 

Veja que com isso não estamos dizendo que banquete é pecado, o que é pecado é com quem 

você está fazendo o banquete, ou qual a motivação desse banquete. Qual é o seu DNA? 

 

Não é fácil ser diferente da turma, mas é isso que a Bíblia nos ensina, veja Pv. 23.20 Não estejas 

entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 21 Porque o beberrão e o 

comilão acabarão na pobreza; e a sonolência os faz vestir-se de trapos. 

 

Para ser temperante preciso evitar más companhias e maus ambientes, isso sempre corrompe os 

bons costumes. Podemos muito bem freqüentar determinados ambientes sem que eles venham a 

nos influenciar de forma negativa a ponto de escandalizarmos outras pessoas ou desagradarmos o 

nosso Deus.  

 

Há ambientes que não cabem um chefe de família ou uma mulher sábia e cristã, há ambiente que 

por mais “maneiro” que seja, não é lugar para um jovem evangélico. TEMOS UMA 

HERANÇA! 

 

Com isso queremos dizer que os pais precisam educar os filhos aos ambientes que eles devem ou 

não freqüentar, e isso começa desde pequeno. O melhor mesmo é que as famílias gastem tempo 

juntas, indo a lugares bons, de boa reputação, para que todos possam se divertir juntos. A família 

não pode pensar que a vida se resume em trabalho e igreja, é preciso investir em diversão, em 

tempo para o diálogo, senão vira um desequilíbrio total causando fadiga, stress e confusão. 


