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Educação de Filhos – Pedro Siena 

Os filhos são herança do Senhor, uma 
recompensa que ele dá. Salmo 127:3 (1/4) 

• O Legado 

– Temor a Deus 

• “Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças, que o SENHOR, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os 
cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o 
SENHOR, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, 
para que tenham vida longa. Deuteronômio 6:1-2 

– Segurança 

• Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4:8 

– Sustento 

• não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a 
destra da minha justiça. Isaías 41:10 

– Senso de Pertencer 

• Andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Levítico 26:12 

• "Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, João 10:14 

– Direção 

• Meu filho, escute o que lhe digo; preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista; guarde-as no fundo do coração, 
pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração pois dele depende toda 
a sua vida. Provérbios 4:20-23 

• Aprofundando a Relação 

– Caminhar 

• Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse 
sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. 
Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. 
Deuteronômio 6:6-9 
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Educação de Filhos – Pedro Siena 

Os filhos são herança do Senhor, uma 
recompensa que ele dá. Salmo 127:3 (2/4) 

– Refletir 

• Não é bom agir sem refletir; e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Provérbios 19:2 

– Encorajar 

• E ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, dizendo: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, 
com juramento, lhes prometi; e eu serei contigo. Deuteronômio 31:23 

– Exortar 

• A vara e a repreensão dão sabedoria; mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios 29.15 

– Orar 

• Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor; pela manhã te apresento a minha oração, e vigio. Salmo 5:3 

• Canal 

– Amor 

• Amor é o interesse genuíno pelo bem do outro, sem esperar do outro nada em troca. Stuart Briscoe 

• 4 O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não se vangloria, não se ensoberbece, 5  não se porta 
inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal; 6  não se regozija com a injustiça, 
mas se regozija com a verdade; 7  tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:4-7 

• Foco 

– Filhos de 0 a 5 anos 

• 4 Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude.    5 Como é feliz o homem que tem a sua aljava 
cheia deles! Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 127 

• Recompensas & Resultados 

– Respeito 

• Aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Provérbios 21:21 

– Paz 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Os filhos são herança do Senhor, uma 
recompensa que ele dá. Salmo 127:3 (3/4) 

• Corrige a teu filho, e ele te dará descanso; sim, deleitará o teu coração. Provérbios 29:17 

– Alegria 

• Provérbios de Salomão. Um filho sábio alegra a seu pai; mas um filho insensato é a tristeza de sua mae. Provérbios 10:1 

– Amizade / Confidência 

• Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi 
de meu Pai vos dei a conhecer. João 15:15 

• Custo  dos Pais 

– Renúncia 

• Envolvimento Sacrificial 

– 24 Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-
me.    25 Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 
16 

• Tempo 

– 19 Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 20 
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos". Mateus 28 

• Recursos Financeiros 

– 21 "Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, 
e segue-me." Mateus 19 

• Recursos da Família 

– Pai 

– Mãe 

– Salário 

– Lar 

– Bens 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Os filhos são herança do Senhor, uma 
recompensa que ele dá. Salmo 127:3 (4/4) 

– Reservas Financeiras 

• Dia a Dia do Lar 

– O Trabalho 

• 1  Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 2  Pois comerás do trabalho das tuas mãos; 
feliz serás, e te irá bem. Salmo 128 

– O Cuidado do Lar 

• 4  para que ensinem as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos, 5  a serem moderadas, castas, operosas donas de 
casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2 

– Fazendo Lembranças 

• 24  Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que 
também isso vem da mão de Deus.Eclesiastes 2 

• Apoiando o Desafio 

– Igreja Local 

• Ministério de Educação de Filhos 

• Ministério Infantil 

– Avós & Familiares 

– Publicações 

– Internet 

• Palavra e Família http://www.palavraefamilia.org.br 

• Focus on the Family http://www.focusonthefamily.com/ 

– Ministérios Complementares 

• http://www.mops.org/ 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

O Legado 

• Temor a Deus 

– “Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças, que o SENHOR, o seu Deus, ordenou que eu lhes 
ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse 
modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o SENHOR, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus 
decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida 
longa. Deuteronômio 6:1-2 

• Segurança 

– Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4:8 

• Sustento 

– não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te 
ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10 

• Senso de Pertencer 

– Andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Levítico 26:12 

– "Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, João 10:14 

• Direção 

– Meu filho, escute o que lhe digo; preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista; guarde-
as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de 
tudo, guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:20-23 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Temor a Deus 

• “Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças, que 
o SENHOR, o seu Deus, ordenou que eu lhes 
ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para 
a qual estão indo para dela tomar posse. Desse 
modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o 
SENHOR, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus 
decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos 
os dias da sua vida, para que tenham vida longa. 
Deuteronômio 6:1-2 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Segurança 

• Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, 
Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 
4:8 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Sustento 

• não temas, porque eu sou contigo; não te 
assombres, porque eu sou teu Deus; eu te 
fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a 
destra da minha justiça. Isaías 41:10 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Senso de Pertencer 

• Andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, 
e vós sereis o meu povo. Levítico 26:12 

• "Eu sou o bom pastor; conheço as minhas 
ovelhas, e elas me conhecem, João 10:14 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Direção 

• Meu filho, escute o que lhe digo; preste 
atenção às minhas palavras. Nunca as perca 
de vista; guarde-as no fundo do coração, pois 
são vida para quem as encontra e saúde para 
todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu 
coração pois dele depende toda a sua vida. 
Provérbios 4:20-23 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Aprofundando a Relação 

• Caminhar 

– Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a 
seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo 
caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as 
na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio 6:6-9 

• Refletir 

– Não é bom agir sem refletir; e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Provérbios 19:2 

• Encorajar 

– E ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, dizendo: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os 
filhos de Israel na terra que, com juramento, lhes prometi; e eu serei contigo. Deuteronômio 31:23 

• Exortar 

– A vara e a repreensão dão sabedoria; mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. 
Provérbios 29.15 

• Orar 

– Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor; pela manhã te apresento a minha oração, e vigio. Salmo 
5:3 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Caminhar 

• Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno 
estejam em seu coração. Ensine-as com persistência 
a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver 
sentado em casa, quando estiver andando pelo 
caminho, quando se deitar e quando se levantar. 
Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na 
testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa 
e em seus portões. Deuteronômio 6:6-9 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Refletir 

• Não é bom agir sem refletir; e o que se 
apressa com seus pés erra o caminho. 
Provérbios 19:2 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Encorajar 

• E ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, 
dizendo: sê forte e corajoso, porque tu 
introduzirás os filhos de Israel na terra que, 
com juramento, lhes prometi; e eu serei 
contigo. Deuteronômio 31:23 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Exortar 

• A vara e a repreensão dão sabedoria; mas a 
criança entregue a si mesma envergonha a sua 
mãe. Provérbios 29.15 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Orar 

• Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor; pela 
manhã te apresento a minha oração, e vigio. 
Salmo 5:3 
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Canal 

• Amor 

– Amor é o interesse genuíno pelo bem do outro, sem 
esperar do outro nada em troca. Stuart Briscoe 

– 4 O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o 
amor não se vangloria, não se ensoberbece, 5  não se 
porta inconvenientemente, não busca os seus próprios 
interesses, não se irrita, não suspeita mal; 6  não se 
regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade; 7  
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 
13:4-7 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Amor 

• Amor é o interesse genuíno pelo bem do outro, sem esperar 
do outro nada em troca. Stuart Briscoe 

• 4 O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o 
amor não se vangloria, não se ensoberbece, 5  não se porta 
inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, 
não se irrita, não suspeita mal; 6  não se regozija com a 
injustiça, mas se regozija com a verdade; 7  tudo sofre, tudo 
crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:4-7 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Foco 

• Filhos de 0 a 5 anos 

– 4 Como flechas nas mãos do guerreiro são os 
filhos nascidos na juventude.    5 Como é feliz o 
homem que tem a sua aljava cheia deles! Não será 
humilhado quando enfrentar seus inimigos no 
tribunal. Salmo 127 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Filhos de 0 a 5 anos 

• 4 Como flechas nas mãos do guerreiro são os 
filhos nascidos na juventude.    5 Como é feliz 
o homem que tem a sua aljava cheia deles! 
Não será humilhado quando enfrentar seus 
inimigos no tribunal. Salmo 127 
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Recompensas & Resultados 

• Respeito 

– Aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. 
Provérbios 21:21 

• Paz 

– Corrige a teu filho, e ele te dará descanso; sim, deleitará o teu coração. 
Provérbios 29:17 

• Alegria 

– Provérbios de Salomão. Um filho sábio alegra a seu pai; mas um filho 
insensato é a tristeza de sua mae. Provérbios 10:1 

• Amizade / Confidência 

– Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; 
mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a 
conhecer. João 15:15 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Respeito 

• Aquele que segue a justiça e a bondade 
achará a vida, a justiça e a honra. Provérbios 
21:21 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Paz 

• Corrige a teu filho, e ele te dará descanso; sim, 
deleitará o teu coração. Provérbios 29:17 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Alegria 

• Provérbios de Salomão. Um filho sábio alegra 
a seu pai; mas um filho insensato é a tristeza 
de sua mae. Provérbios 10:1 
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Amizade / Confidência 

• Já não vos chamo servos, porque o servo não 
sabe o que faz o seu senhor; mas chamei-vos 
amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai 
vos dei a conhecer. João 15:15 
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Custo  dos Pais 

• Renúncia 
– Envolvimento Sacrificial 

• 24 Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser acompanhar-
me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.    25 Pois quem 
quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha 
causa, a encontrará. Mateus 16 

– Tempo 

• 19 Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 20 ensinando-os a obedecer a 
tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos 
tempos". Mateus 28 

– Recursos Financeiros 

• 21 "Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e 
dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me." Mateus 
19 
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Renúncia 

• Envolvimento Sacrificial 

– 24 Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser acompanhar-me, 
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.    25 Pois quem quiser salvar 
a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a 
encontrará. Mateus 16 

• Tempo 

– 19 Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 20 ensinando-os a obedecer a tudo 
o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos". 
Mateus 28 

• Recursos Financeiros 

– 21 "Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o 
aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me." Mateus 19 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Envolvimento Sacrificial 

• 24 Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se 
alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si 
mesmo, tome a sua cruz e siga-me.    25 Pois 
quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas 
quem perder a sua vida por minha causa, a 
encontrará. Mateus 16 



Educação de Filhos – Pedro Siena 

Tempo 

• 19 Portanto, vão e façam discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo, 20 ensinando-os a 
obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu 
estarei sempre com vocês, até o fim dos 
tempos". Mateus 28 
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Recursos Financeiros 

• 21 "Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, 
vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e 
terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me." 
Mateus 19 
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Recursos da Família 

• Pai 

• Mãe 

• Salário 

• Lar 

• Bens 

• Reservas Financeiras 
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Dia a Dia do Lar 

• O Trabalho 

– 1  Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus 
caminhos. 2  Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás, e te irá bem. 
Salmo 128 

• O Cuidado do Lar 

– 4  para que ensinem as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos, 5  
a serem moderadas, castas, operosas donas de casa, bondosas, submissas a 
seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2 

• Fazendo Lembranças 

– 24  Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer que a 
sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que também isso vem da mão de 
Deus.Eclesiastes 2 
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O Trabalho 

• 1  Bem-aventurado todo aquele que teme ao 
Senhor e anda nos seus caminhos. 2  Pois 
comerás do trabalho das tuas mãos; feliz 
serás, e te irá bem. Salmo 128 
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O Cuidado do Lar 

• 4  para que ensinem as mulheres novas a 
amarem aos seus maridos e filhos, 5  a serem 
moderadas, castas, operosas donas de casa, 
bondosas, submissas a seus maridos, para que 
a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2 
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Fazendo Lembranças 

• 24  Não há nada melhor para o homem do 
que comer e beber, e fazer que a sua alma 
goze do bem do seu trabalho. Vi que também 
isso vem da mão de Deus.Eclesiastes 2 
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Apoiando o Desafio 

• Igreja Local 
– Ministério de Educação de Filhos 

– Ministério Infantil 

• Avós & Familiares 

• Publicações 

• Internet 
– Palavra e Família http://www.palavraefamilia.org.br 

– Focus on the Family http://www.focusonthefamily.com/ 

• Ministérios Complementares 
– http://www.mops.org/ 
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Igreja Local 

• Ministério de Educação de Filhos 

• Ministério Infantil 
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Internet 

• Palavra e Família 
http://www.palavraefamilia.org.br 

• Focus on the Family 
http://www.focusonthefamily.com/ 
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Ministérios Complementares 

• http://www.mops.org/ 


