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Como liderar espiritualmente sua casa?
A passagem clássica a respeito deste chamado é Deuteronômio 6, quando Moisés está dando aos homens uma
visão a longo prazo. Seu foco não é sobreviver e nem conseguir chegar ao fim da semana. Os chamados da liderança
espiritual são para que você, o seu filho e o filho do seu filho conheçam e temam o Senhor (v. 2). Esta visão para três
gerações o ajudará a resistir às tentações de cair nas conveniências do momento. Como pais, temos preocupações mais
importantes do que unicamente o momento — nos preocupamos com o lugar onde nossos netos estarão daqui a
cinquenta anos.
Naturalmente, sua liderança espiritual é imprescindível para a família. Deuteronômio 6.5,6 deixa isto muito
claro: “Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas
palavras… estarão no teu coração”.
Compartilhe com sua esposa e seus filhos seu dia a dia. Na medida em que você encontra conforto e forças em
Cristo, deixe que eles o vejam lendo e meditando na Palavra de Deus. Deixe que eles o observem como um homem de
oração e de humildes fraquezas diante de um Deus de força. Nada irá prover sua família com tanto bem-estar quanto o
seu amor e devoção a Deus.
Um outro aspecto de grande importância na liderança espiritual é retratar uma visão correta do mundo para
seus filhos. Deuteronômio 6 fala disso com bastante pungência. “Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu
coração; tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e
ao levantar-te” (Dt 6.6,7).
Passe algum tempo lendo a Palavra com eles todos os dias. Ajude-os a enxergar as glórias e maravilhas de Deus.
O Salmo 145 nos dá uma descrição esplêndida deste aspecto da paternidade: “Uma geração louvará a outra geração as
tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a
tua justiça” (Sl 145.4,7). Seus filhos são feitos à imagem de Deus. Eles foram criados para a adoração; ajude-os a serem
fascinados por Deus.
Naturalmente, você precisa ajustar o momento dos cultos domésticos de acordo com as limitações físicas e
intelectuais de seus filhos. Seja fiel no culto doméstico e esteja certo de que este ato conecte seus filhos ao mundo
invisível da realidade espiritual. Aquilo que é invisível e eterno nos capacita a interpretar corretamente o que vemos.

