
A família e a oração

Mesmo vivendo numa sociedade secularizada e voltada quase que exclusivamente para o
consumismo e a tudo o que dá prazer, os pais cristãos devem mostrar a seus filhos os valores
e os princípios religiosos que aprenderam, isto é, os valores evangélicos. É no dia a dia que
as crianças e os adolescentes vão aprendendo quem é Deus e se mostram agradecidas por
tudo o que foi criado: pela natureza, pelas flores, os pássaros e os animais... e por tudo o que
possuem: família, casa, alimentação, trabalho, estudo etc., para que elas possam crescer com
um coração sempre agradecido.

Somos todos filhos do mesmo Pai, que nos ama muito e que, por isso, precisamos amar e
respeitar a todos. É através desse testemunho e das conversas dos pais que vamos formando
jovens generosos, alegres e respeitosos.

O louvor é nossa arma mais eficaz contra Satanás. Quando louvamos a Deus, mostramos a
todos os inimigos, aos demônios das trevas e anjos da luz que nosso grande Deus é digno de
louvor. O louvor produz vitória, e a vitória nos faz louvar, criando um "círculo vicioso". O
verdadeiro louvor deve ser sincero mesmo em momentos de tristeza, desânimo, provação e
tentação. Vejamos o Salmo 42: "Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo: quando
voltarei a ver a face de Deus? As lágrimas são o meu pão, noite e dia, e todo o dia me
perguntam: Onde está o seu Deus? Começo a recordar as coisas e minha alma em mim se
derrama: quando eu passava, à frente do grupo, em direção à casa de Deus, em gritos de
alegria e louvor, no barulho da festa..."

Então, pais, por que não rezar algum Salmo junto com os filhos, por exemplo, antes das
refeições ou, à noite, quando vão dormir? .. Essas orações ajudam a manter a família unida!

Lemos no evangelho de Lucas, 11,1-4, que um dia, Jesus estava rezando em um certo
lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu a Jesus que os ensinasse a rezar como
também João Batista havia ensinado a seus discípulos. Em resposta ao pedido dos discípulos,
Jesus lhes ensinou o pai-nosso, ou a Oração do Senhor, que aprendemos a rezar quando
crianças.

Em contraste com aquelas orações compridas e infindas repetições, ensinadas pelos
rabinos, a oração que Jesus ensinou é breve, expressiva, completa. Ela contém apenas 70
palavras. Mas um novo elemento foi introduzido. Trata-se de uma nova expressão pela qual
Jesus ensinou seus discípulos a se dirigirem a Deus como Pai. Queria impressioná-Ios com a
necessidade de comunhão íntima, de familiaridade e proximidade com ele.

No Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai apenas sete vezes, e em todos esses casos
é Israel como nação que lhe fala. De outro lado, os Evangelhos registram que Jesus
mencionou a palavra "pai" 170 vezes. Ele queria que todos olhassem para Deus como Pai de
misericórdia, ternura e amor.



Não sei qual é a expressão que você usa para começar suas orações. Escuto algumas vezes,
na igreja, orações dirigindo-se a Deus assim: "Grandioso, Altíssimo e Soberano Senhor!"
Essas expressões não estão erradas, em si, porque falam da grandeza de Deus, mas perdemos
em termos de proximidade e intimidade. Elas colocam Deus muito distante. Sentimo-nos
longe, pequenos, lá embaixo, ao pé de uma longa escada; e Deus lá em cima, difícil de ser
alcançado. Ele nem se aproxima nem nos enxerga direito.
Chamar a Deus de Pai é uma demonstração de dependência. É também uma expressão de
segurança e confiança. É a percepção de nossa necessidade e de completa dependência de
Deus.

Na hora difícil de grande necessidade e angústia, o próprio Jesus, no Jardim do Getsêmani,
dirigiu-se a Deus com a expressão "Abba". Era simplesmente a demonstração de um
relacionamento vivido por ele. Falou com seu Pai com simplicidade, intimidade e confiança.

Nós, como filhos adotivos de Deus, também podemos nos aproximar com ousadia, e em
nossos momentos de incerteza e desespero chamá-lo de "Pai".

"Para fortalecer-nos a confiança em Deus, Cristo nos ensina a dirigir-nos a ele por um
nome novo, um nome enlaçado com as mais caras relações do coração humano. Concede-nos
o privilégio de chamar o infinito Deus de nosso Pai. [ ... ] Pronunciado ao pedir seu favor ou
bênçãos, soa-lhe aos ouvidos como música" (Ellen G. White,Parábolas de Jesus, p. 141-142).
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