Fé através de gerações
Pr. Harry Tenório
2 Timóteo 1:5 “pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que,
primeiramente, habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo
de que também, em ti”.
Introdução
Quinta feira nós iniciamos uma série de mensagens para a Família. Na ministração de quinta
feira refletimos sobre a família do sacerdote Eli. Descobrimos como quando um sacerdote
não dirige bem sua casa pode afetar até a espiritualidade da igreja.
A conseqüência dos pecados de Eli atinge o coletivo, pois interrompe as visitações de Deus
e o derramar de sua unção na igreja. “A VOZ DE Deus era escassa e as visões
incomuns”(1 Sm 3.1), diz a palavra do Senhor acerca daquele tempo. Imagine você
buscando uma igreja para congregar, servir ao Senhor seu Deus por longos anos da sua vida
nela e diante de um templo bonito encontra na placa da igreja sua visão que diz: “Venham
todos adorar ao Senhor conosco. Somos uma igreja onde a voz de Deus é escassa e
as visões quase nunca acontecem!” Você pediria filiação em uma igrejas destas?
Duas outras conseqüências fecham a lista de calamidades produzidas por um pai que não
soube conduzir seus filhos nos caminho de Deus: “No familiar Morte trágica a Hofni e
Finéias, além de no pessoal fim vergonhoso de ministério para Eli”. Terminou seus dias
como um derrotado, sendo reprovado por Deus.
Agora hoje queremos oferecer a igreja um contraponto. O exemplo de uma família muito bem
construída em seus valores e princípios. Através dela a palavra de Deus vai conquistando
gerações e influenciando positivamente todos que convivem com ela.
Vamos iniciar nos apresentando em oração a Deus.
1) A fé dos avós
Aleluia!
Desculpem os irmãos mais friozinhos na fé, aqueles que ainda não sentiram hoje uma unção
forte do Espírito de Deus, mais só de ouvir o nome da avó Lóide já sinto uma alegria de Deus
no meu Espírito. Estas coisas acontecem no plano espiritual. Conta o evangelista Lucas que
Maria estando grávida de Jesus foi visitar Isabel que se encontrava grávida de João Batista
e chegando ela na casa da prima o menino que estava no ventre de Isabel se agita e ela fica
cheia do Espírito Santo.
Por que pastor você já se enche do Espírito Santo só de ouvir o nome da Vovó Lóide?
Ah querido irmão! Encho-me do Espírito de Deus porque ela representa a fé chegando a nós
através dos patriarcas. Eles formam uma lista infindável de homens e mulheres de Deus que
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serviram ao Senhor em tempos difíceis, romperam preconceitos, venceram perseguições,
não viveram para si mais sim para o Senhor Jesus.
Paulo estava escrevendo uma carta para aquele que seria o discípulo mais projetado
do seu ministério e ele inicia a carta nostalgicamente honrando a fé da da vovó Lóide.
Quando Paulo conheceu Timóteo ele já tinha um coração bem informado acerca das coisas
de Deus, porque em sua avó habitava a fé no Deus vivo. Habitou primeiro na sua avó...
Saibam os neófitos e os novos na fé nesta noite que em tempos difíceis, é o exemplo,
a fé, os ensinos, as experiências contadas e as orações dos patriarcas que nos
sustentam.
A fé de Gideão, o grande libertador de Israel na época da opressão midianita foi preservada
através das histórias contadas pelos patriarcas
A Fé de Daniel, o grande estadista de Deus na época do império Babilônico foi preservada
pelos ensinos de seus avós e de seus pais.
A Fé de José, que livrou a vida do povo de Deus a partir do seu governo no Egito da maior
seca que já houve em Israel, foi preservada em tempos difíceis pelos ensinos de seus avós e
de seus pais.
Querido irmão, a fé que te alcançou veio andando de Jerusalém, atingiu
Samaria, caminhou pela Ásia, atingiu a Europa e as Américas através da fé
dos nossos patriarcas. Autênticas avós Lóides que não tiveram sua vida por
preciosa, conquanto guardasse sua fidelidade a Deus.
Paulo nos Lembra: Timóteo a Fé que habita em ti habitou primeiro na sua avó Lóide.
• Quem é a avó Lóide da sua fé? Para alguns a avó Lóide foi um namorado(a) ou talvez
o marido.
• Para o General do exército da Síria, Naamã, sua avó Lóide havia sido uma menina
judia que levara como escrava em uma das campanhas do exército da sua nação.
Quem diria? No momento mais difícil daquele homem a fé daquela mocinha se revela.
“Eu conheço um homem de Deus que através da suas orações, sua lepra será
curada”. Ele foi atrás do homem e Deus o curou.
Nasci na fé em uma igreja octogenária. Congregavam ali naquele templo muitas avós
Lóides.
Matriarcas e Patriarcas que trouxeram ao preço caríssimo de muita perseguição e
renúncia, a fé em Cristo aos nossos dias. Conhecer Jesus a ou 80 anos atrás no Brasil
produzia dificuldades várias. Me lembro de uma avó Lóide que tínhamos lá, chamava-se
“irmã Venir”. Ela nos contava que na época que conheceu Jesus a fé produzia obstáculos até
ao casamento. Ninguém desejava casar com um crente. Isto era sinônimo de
perseguição, exclusão e sofrimento.
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Os piores empregos eram reservados para os crentes, suas casas muitas vezes sofriam
ataques de pedras no telhado, seus filhos eram rejeitados na escola, os vizinhos se
afastavam da comunhão com “os bíblias”. Mais foi a Fé que primeiro habitou no coração da
vovó Lóide que nos trouxe a presença de Deus.
Querido irmão se desta mensagem você não conseguir guardar muita coisa,
guarde pelo menos a imagem e a gratidão da sua avó Lóide no seu coração.

Honre aquele que trouxe a fé em Jesus até você. Foi ele ou ela quem livrou
você de uma INSÍPIDA, DESCOLORIDA, SEM GRAÇA distante de Deus. Foi ele quem te
ensinou o caminho do céu. Foi ele quem investiu tempo, dinheiro em livros, ensino da bíblia e
paciência na construção da sua salvação.
O nosso Deus é o Deus dos patriarcas, ele se auto denomina o Deus de Abraão, de
Isaque e Jacó(Êx 3.6). Ele preserva a memória e ações dos seus primeiros líderes. Na
sua palavra há uma galeria especial apenas para eles, ela está em Hebreus 11. Ele é um
Deus que abençoa o neto porque sua avó aprendeu a adorá-lo.
Quero ter netos como vovó Lóide, quero contar a eles as maravilhas que o Senhor operou na
minha vida, quero gerar vida de Deus no coração deles, quero ensiná-los a andar no
caminho que agrada a Deus e quando Jesus me levar quero que eles digam de mim assim:
A fé que habita hoje em mim, primeiro nasceu no coração do vovô Harry.
Timóteo, eu guardo na lembrança a fé sem fingimento que habitou primeiro em sua avó
Lóide.
2) A fé dos nossos pais
Eunice = Abençoada com vitória
Paulo falava da fé que Habitou na avó Lóide e também na mãe Eunice.
Atos 16:1 Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado
Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego;
Primeiro trunfo de Eunice – Preservou a fé
Casada com um homem de origem grega não foi influenciada por ele, preservou a fé. Os
gregos sempre foram um povo idólatra. Serviam a centenas de deuses. Criavam deuses aos
borbotões.
•
•
•
•
•
•

Criam em Zeus - Deus do céu e Senhor do Olimpo
Criam em Héstia - Deusa do lar
Criam em Hades - Deus do mundo subterrâneo (inferno)
Criam em Deméter - Deusa da agricultura;
Criam em Hera - Deusa do casamento
Criam em Posêidon - Deus dos mares
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criam em Ares - Deus da guerra
Criam em Atena - Deusa da inteligência e da sabedoria
Criam em Afrodite - Deusa do amor e da beleza
Criam em Dionísio - Deus do vinho, do prazer e da aventura
Criam em Apolo - Deus do Sol, das artes e da razão
Criam em Artemis - Deusa da Lua, da caça e da fecundidade animal
Criam em Hefestos - Deus do fogo
Criam em Hermes - Deus do comércio e das comunicações
Criam em Asclépio - Deus da medicina

O Deus deste povo era circunstancial. A cada circunstância um deus correspondente.
Eram tão místicos que para não irritar a alguma divindade não mencionada, criaram um altar
de honra ao Deus desconhecido. Foi em um ambiente assim que a Fé de Eunice prevaleceu.
As sementes plantadas por sua mãe jamais viriam deixar de frutificar por influencia marital.

/ Falo por ventura agora a alguém que confessa amar Jesus, amar a Igreja, mais afirma
que é difícil exercer a fé em um ambiente de trabalho tão inóspito? Falo a alguém que diz
que é muito difícil preservar a fé sendo casada com um homem que ainda não é cristão? Sua
fé oscila e bordeja quando pressionada por circunstâncias adversas?
Olhe para a irmã Eunice. Apaixonou-se por um homem grego, casou com ele descendente
de um povo de cultura religiosa adoecida, mais preservou a fé.
O grande Rei Salomão disse em seus Provérbios 14:1 que “A mulher sábia edifica a sua
casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba”.

Segundo trunfo de Eunice – Ensinou o caminho de Deus a seu filho
A experiência nos mostra que quando uma mulher de Deus casa com um homem não
crente, dificilmente conseguirá educar seu filho nos caminhos do Senhor. O pai sob o
pretexto de não ficar sozinho vai ao jogo de futebol no dia da escola bíblica e leva o menino,
vai cortar o cabelo no horário do culto leva o menino. Aos poucos a fé do garoto vai
esfriando até não manifestar mais desejo algum pelas coisas de Deus.
Você já viu isto acontecendo na sua família?
- Não posso culpar o garoto. Ainda não tem maturidade ou consciência da importância de
servirmos a Deus. Movido por amor, desejando agradar ao pai com quem tem tanta
identidade vai o acompanhando e abandonando a igreja.
Eunice conquanto fosse casada com um homem grego, conseguiu preservar a fé de
Timóteo. O menino cresceu conhecendo a palavra de Deus pelos sábios ensinos da sua
mãe.
Mamãe, a quem você confia o ensino do seu filho das sábias escrituras sagradas? Ao
professor da Escola Bíblica Dominical? Ao pastor nos seus sermões? Aqui estamos para
auxiliá-la, porém não há ninguém que tenha mais autoridade, alcance e mais a confiança no
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coração de uma criança do que uma mãe ou um pai. Não negligencie sua missão! O
coração dele deve ser o seu primeiro alvo missionário.
Por fim, você pode me dizer criando uma segunda hipótese: Pastor o grego com quem
Eunice casou veio a conhecer Jesus. Afinal no capítulo 14, 17, 19 e no 20 do livro de Atos a
bíblia nos comunica que o evangelho alcançou aos gregos através do ministério do Apóstolo
Paulo.
Sendo esta hipótese verdadeira, isto nos leva ao terceiro trunfo de Eunice –
Conquistou o marido para Cristo
Ela conseguiu conquistar o coração do homem que amava para o Senhor Jesus. Não era
fácil para um grego manifestar a fé em Jesus. Não bastasse toda sua cultura religiosa
difusa, os Judeus exclusivistas e sectários perseguiam os gregos que manifestavam
fé em Jesus. Eles repudiavam a entrada deles no templo, diziam que Deus se retirava do
local porque os gregos com toda sua idolatria eram seres imundos.
No capítulo 21 do evangelho de Atos os Judeus prenderam e espancaram Paulo por pregar o
evangelho aos gregos. E vejam como eles tratavam estes novos irmãos:
Atos 21:28 “gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina
todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar; ainda mais, introduziu
até gregos no templo e profanou este recinto sagrado”.

Você congregaria em uma igreja se por causa de um problema étnico
todos lá considerassem você um imundo? Se considerarmos que a fé foi
preservada no coração deste homem, então chegamos ao terceiro trunfo de Eunice.
Querida irmã, não há alguém melhor que uma mulher para com muito jeitinho e
habilidade conseguir conquistar o coração de um homem para Deus. Este deveria ser
também um alvo missionário seu. Alcançar o coração do seu esposo ou quem sabe fazê-lo
crescer na fé.

Habilidade de Andréa na conquista do meu coração para Jesus.
Portanto é tarefa sua levá-lo a Jesus, ensiná-lo a ler a Bíblia, a orar e a buscar a presença de
Deus.
Aleluia!
Vamos dar uma salva de palmas para as esposas que conquistam os maridos para
Jesus e os fazem crescer e Deus? E por que não darmos também uma salva de palmas
para os Esposos que conquistam suas mulheres para Jesus e fazem elas crescerem em
Deus?

3) A fé dos netos e filhos para Deus
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Mais que família linda!
Eu não tive o privilégio de ter tido uma avó Lóide que me ensinasse os caminhos de Deus.
Remediei pedindo adoção de uma.
Querida irmã você que tem mais experiência, esta igreja está repleta de garotos e
garotas que não tiveram uma avó crente que cuidassem deles. Você pode escolher
um(a) dentre eles para cuidar? Quando cheguei na igreja olhei para uma irmã que se
chamava Iete(Hoje tem um filho pastor, uma filha missionária e “eu” um filho
adotivo pastor).
Iete é uma mulher de oração. Esposa de um coronel aposentado que se tornara um
fazendeiro, ela descia todos os dias do Jardim Petrópolis ao Centro pela manhã para
distribuir folhetos e falar do amor de Jesus. Um dia um endemoninhado ao receber um
folheto das suas mãos deu-lhe um murro que ela caiu estatelada no chão. Cuspiu sobre sua
face dizendo: Isto é para a senhora saber que existe oponente para este seu Deus. Detesto
quem fala deste tal de Jesus, portanto a senhora não me apareça mais no comércio para
falar deste tal de Jesus. No outro dia ela voltou a descer, agora mais cedo para ter mais
tempo de falar do amor de Deus aos pecadores.
Quando a conheci pedi: Seja, por favor, minha mãe Eunice na fé?
Ela aceitou. Todos os dias quando chegava na igreja me tratava como se fosse seu filho.
Minhas filhas já tinham entrada na adolescência, eu já era pastor, mais todos os dias ela
fazendo caminhada passava na empresa que eu trabalho, parava na frente e ficava do lado
de fora orando por mim.
Timóteo se tornara um Pastor.
Você pensa que este chamado foi obra do acaso? Não! Lá no coração deste jovem havia um
alicerce de sólidas sementes plantadas por Lóide e por Eunice. Talvez você não tenha
habilidade de pregar, de evangelizar, talvez você nunca consiga ser um pastor, uma pastora
ou um missionário. Mais saiba: Todos nós temos o dom de cuidar.
Este menino foi muito bem cuidado pela sua avó e por sua mãe, vejam:
2 Tm 3.14-15 “Quanto a você Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu
e das quais tem plena convicção, pois você sabe de quem o aprendeu.
Porque desde criança você sabe as sagradas letras, que são capazes de
torná-lo sábio para salvação mediante a fé em Cristo Jesus”.
Timóteo, o principal principal ajudador do apóstolo Paulo, pregador inflamado, conquistador
de multidões, foi o fundador das igrejas de Filipos e Tessalônica.
Evangelizou Atenas na Grécia juntamente com Paulo, na cidade de Corinto e em Roma
ajudou o apóstolo a edificar a igreja e se fixou definitivamente em Éfeso, onde foi consagrado
Bispo daquela igreja. Morreu ali como um mártir.

Este material é parte integrante da Igreja Batista Gênesis

Agora notem, a fé que aparentemente é sem grande alcance e incipiente na avó Lóide,
alcança sua filha Eunice, que alcança seu esposo grego e que depois se firma em
Timóteo, que a Leva a Ásia, a Europa, e se firma nas igrejas nascentes nos quatro
cantos da terra.
Está aí porque precisamos guardar nossas famílias na presença de Deus! Através dela a fé
vai alcançando gerações e avançando até a volta de Jesus.
Vou encerrar este culto hoje convocando você a ser por adoção uma avó e ou uma
mãe nesta noite. Leve o alcance da sua fé a outras gerações. Cuidando de alguém, você
pode está levando o evangelho a muitos povos.
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