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SÉRIE A FAMILIA
- ROUPA SUJA SE LAVA EM CASA
I – INTRODUÇÃO
“Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para
sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor DEUS, o disseste; e com a tua bênção será para sempre
bendita a casa de teu servo.” 2 Samuel 7:29
A família é uma obra prima do Senhor. É onde temos referência para vivermos, onde
aprendemos a ter responsabilidade por nossos atos, pois nossos atos afetam não só a nós
mesmos, mas a todos que nos rodeiam.
É no aconchego de nossa família que temos a oportunidade de lavar nossas roupas
sujas, para não nos expormos diante do mundo. As pessoas de fora não precisam ver nossos
defeitos, erros, falhas, derrotas, etc. mas aqueles que nos rodeiam, são nossa família, e têm
todo direito de compartilhar conosco todas essas coisas, para nos ajudarem a superar e a
vencer a nós mesmos.
II – O QUE É LAVAR ROUPA SUJA EM CASA?
Essa expressão é usada para nos dizer que não devemos levar nossos problemas
familiares para nossos vizinhos, para nossas amizades de fora, para confidentes, etc. quando
fazemos isso, expomos nossa família à vergonha, pois muitas vezes, coisas íntimas são
reveladas para a sociedade devido à infantilidade de nossos familiares.
Quando expomos nossa família para os de fora, estamos fofocando contra nossa
própia família. Isso é o que a Palavra chama de boca perversa. “O temor do SENHOR é odiar o
mal; a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio.” Provérbios 8:13.
Falar mal da própria família é perversidade.
A VIDA ÍNTIMA DO CASAL
É inadmissível marido ou esposa levar para fora do quarto o seu relacionamento
íntimo. Se um fizer isso, estará dando um verdadeiro atestado de burrice e ignorância. Não se
pode contar nem mesmo para familiares o que se passa dentro do quarto do casal. Somente
deverá ser feito em caso de extrema necessidade para um aconselhamento ou busca de ajuda
para salvar o casamento.
No entanto, quantos casais expõem sua coisas íntimas para pessoas de fora de seu
quarto e isso muitas vezes caem nas ruas da cidade, expondo a família ao ridículo.
Para as mulheres, o Senhor dá um conselho sábio:

Toda mulher sábia edifica a sua casa; mas a tola a derruba com as próprias mãos.
Provérbios 14:1
É uma realidade, existem mulheres que com suas atitudes erradas derrubam suas
casas e depois choram, perguntando: o que eu fiz? Infeliz é o marido que tem uma mulher
nescia.

III – ROUPA SUJA SE LAVA EM CASA
Os problemas familiares devem ser resolvidos dentro de casa e não no boteco ou casa
do vizinho. Quantos casais chegam no salão de beleza ou barbearia e despejam seus
problemas familiares para esse profissionais. O problema é que nesses locais, toda a cidade
frequenta, ai seus problemas são facilmente espalhados para toda a comunidade.
Mulheres que espalham pela cidade que seu marido não é carinhoso com ela, que é
frio, logo logo encontrara um “príncipe encantado” que irá oferecer a ela todo carinho que
“ela merece”.
Esse é o tipo de mulher tola.
Além disso, ainda existem velhas rabugentas que andam de casa em casa fofocando a
vida dos outros. Quando essas velhas chegam em nossas casas, devemos ter o máximo
cuidado em expor nossos problemas para elas, pois na próxima casa em que elas entrarem,
irão falar de nossos problemas para os outros.
“As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas,
não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem;” Tito 2:3
Se Paulo dá esse conselho é sinal que existem velhas que andam fofocando.
-AS COISAS ÍNTIMAS DA FAMÍLIA DEVEM SER RESOLVIDAS EM CASA
Filhos e pais devem aprender que os problemas familiares devem ficar dentro das
paredes de suas casas. Por isso, é importante o diálogo de pai para filho e de filho para pai.
Assim, a exposição das coisas íntimas de cada família será impedida de acontecer. É triste
quando a sociedade anda comentando os problemas que determinada família enfrenta. As
más línguas logo ficam aguçadas como fogo inflamado para consumir. Nossa privacidade deve
ser protegida pela inteligência e comunicação entre os membros da família.
CONCLUSÃO
Nossa casa é nossa família. Ali compartilhamos nossas intimidades e dificuldades. Não
temos o direito de expor nossas famílias ao ridículo. Cada um deve saber que tem o dever de
preservar a imagem de sua família para que o adversário não se glorie.

