
QUANDO AS COISAS VÃO MAL EM CASA 
1 Crônicas 7.21-23 

Introdução 

A pergunta de Geazi, servo do profeta Eliseu à sunamita, em 2 Reis 4.26, é: “Vai tudo bem contigo, 
com teu marido, com o menino? Ela respondeu: Tudo bem”.  

É comum quando nos encontramos fazer a tradicional pergunta: Como vai você? E como vai a sua 
família? Como vai a família hoje? 

Vamos tomar o nosso texto e extrair algumas lições. 
 

1. Na casa de Efraim alguns princípios foram quebrados 

• Dois de seus filhos: Ezer e Eleade foram mortos porque foram a Gate para roubar gado.  
O roubo não é uma prática aprovada por Deus. A Palavra de Deus diz: “Não furtarás” (Êxodo 20.15). 
No que a família quebra este princípio: 
✓ Quando roubamos o tempo, quer com os filhos, quer com o cônjuge. 
✓ Quando roubamos a confiança, traição, infidelidade, mentira. 
✓ Quando a comunhão com a família: televisão, redes sociais, ativismo (hoje há estresse na 

família causado pelo ativismo). 
✓ Quando roubamos a comunicação adequada e indispensável no dia a dia da família (Pv 

15.1,4,7; 18.21; 25.11; Lc 6.45; Ef 4.29; Cl 4.6). 
✓ Quando quebramos princípios, as coisas vão mal em casa. Que princípios estamos quebrando 

como família? 
 

2. Na casa de Efraim uma coisa muito triste aconteceu 

• O que foi mesmo que aconteceu na casa de Efraim? Seus dois filhos foram mortos pelos homens 
de Gate. 

O que ensina a Bíblia quando você quebra um princípio? Romanos 6.23; Gálatas 6.7. 
✓ Hoje, quantas coisas tristes estão acontecendo no seio da família? A morte tem rondado as 

famílias: filhos matando seus pais, pais matando seus filhos! O alcoolismo, as drogas, a banalização do 
sexo, a pornografia, a AIDS estão ceifando vidas. Leiamos Jeremias 9.21. Programas de televisão 
inconvenientes, perniciosos, agressivos, maléficos, o domínio das redes sociais, a internet, etc. 

✓ De que forma a morte tem minado as nossas casas? Há sinais de morte em nossas famílias? 
Quando assim acontece, as coisas vão mal em nossas casas. 

✓ Cubramos nossas casas com o sangue do Cordeiro e assim a morte não mais nos atingirá (Êx 
12.12,23; Jo 1.29; 1 Co 5.7; 1 Jo 1.7-9). 
 

3. Na casa de Efraim um alto preço foi pago 

• “Por muitos dias os chorou Efraim, seu pai” (1 Crônicas 7.22). Qual o pai que não chora a morte de 
seu filho? E no caso esse pai chorava mais porque foram dois filhos que morreram em situação chocante 
e triste. 

• Hoje esposas estão chorando, maridos, pais, filhos. É um preço muito alto. Muitas lágrimas. A 
família tem tentado ser feliz com conforto e recursos. Todavia o que mais se vê são pessoas chorando, 
desoladas, desencantadas, frustradas. 

• As coisas iam tão mal nessa casa que quando nasceu um filho deram-lhe o nome de Berias, que 
quer dizer: tragédia. “Porque as coisas iam mal na sua casa”. Quando nasce um bebê, os pais escolhem 
com cuidado o nome, no caso aqui o nome escolhido falava de tristeza. A que ponto uma família pode 
chegar. O pecado sempre tem um preço. 
 

Conclusão  

Relembremos nosso tema e o nosso texto, e quais foram as três lições básicas. Em 1 Crônicas 7.21-
23 encontramos como tema: Quando as coisas vão mal em casa. E as lições são: 

1. Na casa de Efraim alguns princípios foram quebrados.  
2. Na casa de Efraim uma coisa muito triste aconteceu.  
3. Na casa de Efraim um alto preço foi pago.  
Que Deus tenha misericórdia e abençoe nossas casas! 
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