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Bom dia! 

Aula 4 





Nosso Objetivos 



Edilson Soares Ribeiro 

Educando Filhos segundo a Vontade de Deus 

Desenvolvimento da criança 
Influências que moldam 

- Influências formativas 

- Estrutura familiar 

- Resolução de Conflitos 

- História Familiar 

- Erros na compreensão das 
influências formativas 

 



Questões pertinentes: 

a) Quais as principais fontes de  a 

influência sobre meus filhos? 

 

b) Quanto meus filhos são influenciados 

pelo meio onde estão? 

 

c) Quanto isso irá afetar seu caráter? 
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Educando Filhos segundo a Vontade de Deus 
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Educando Filhos segundo a Vontade de Deus 

• Nossa cultura atual 

 Como podemos definir nossa cultura atual? 

Considerações Básicas 
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Educando Filhos segundo a Vontade de Deus 

• Na nossa cultura  

 Pais não tem base segura para educação dos filhos 

Considerações Básicas 
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 Perda do senso de direção 

Nossa Cultura 
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Educando Filhos segundo a Vontade de Deus 

 “Pais” não agem como pais 

Na nossa cultura 
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Educando Filhos segundo a Vontade de Deus 

 Busca de realização pessoal como prioridade 

Nossa Cultura Atual 
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Educando Filhos segundo a Vontade de Deus 

 Redução do tempo com os filhos 

Nossa Cultura Atual 
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Educando Filhos segundo a Vontade de Deus 

 Quebra ou inversão do conceito de autoridade 

Nossa Cultura Atual 



Quem está no comando? 
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 Demonstrar que há esperança. Que é 

possível criar os filhos com base em um 

guia seguro:  

    

 

 

 

Nosso objetivo 



Uma nova geração –Juízes 2  

6 Havendo Josué despedido o povo, foram-

se os filhos de Israel, cada um para a sua 

herança, a fim de possuírem a terra. 

7 O povo serviu ao Senhor todos os dias de 

Josué, e todos os dias dos anciãos que 

sobreviveram a Josué e que tinham visto 

toda aquela grande obra do Senhor, a 

qual ele fizera a favor de Israel. 



Uma nova geração –Juízes 2  

8 Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo 

do Senhor, com a idade de cento e dez 

anos; 



Uma nova geração – Juízes 2 
10 0 foi também congregada toda aquela 

geração a seus pais, e após ela levantou-

se outra geração que não conhecia ao 

Senhor, nem tampouco a obra que ele 

fizera a Israel. 

11 Então os filhos de Israel fizeram o que 

era mau aos olhos do Senhor, servindo 

aos baalins; 



Uma nova geração – Juízes 2 
12 abandonaram o Senhor Deus de seus 

pais, que os tirara da terra do Egito, e 

foram-se após outros deuses, dentre os 

deuses dos povos que havia ao redor 

deles, e os adoraram; e provocaram o 

Senhor à ira, 

13 abandonando-o, e servindo a baalins e 

astarotes. 



Josué lidera o povo na conquista da Terra Prometida 

O povo se divide nas doze tribos 



Baal: deus das colheitas, produtividade, prosperidade etc.  

Astarote: deusa da fertilidade,  

lascívia, vitalidade etc  

A nova geração que não conheceu a 

Deus passa a adorar Baalins e 

Astarotes… 



Baalins e Astarores 



Baalins e Astarores 
• A Bíblia diz: “Porque o amor do dinheiro é 

raiz de todos os males; e alguns, nessa 
cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos 
se atormentaram com muitas dores.” (1Tm 
6.10) 



Baalins e Astarores 
• “Ora, as obras da carne são conhecidas e 

são: prostituição, impureza, lascívia” (Gl 
5.19) 



Onde está o maio perigo? 



Uma Geração que não conheceu o 
Senhor 

 

 



Lições do texto 

1. Quando o conhecimento de Deus é 

preservado na comunidade, a fé é 

nutrida e a obediência floresce.  



Lições do texto  

2. Se os pais permitem que seus filhos 

cresçam sem o conhecimento de Deus, 

isso favorece não somente à sua 

ignorância e descrença, mas também à 

destruição deles. 

http://www.fabiocampana.com.br/wp-content/uploads/2008/10/derrota.jpg 



Lições do texto 

3. Ensinar aos filhos sobre quem é Deus,  

http://4.bp.blogspot.com/_yC8krdxE8zM/TSPv5I-aESI/AAAAAAAABtg/51Re1IOwQf0/s1600/amor+de+Deus+1.gif 



O testemunho Bíblico dos Pais 

http://3.bp.blogspot.com/_GOreFd4DT88/TA6s10K7_OI/AAAAAAAAACw/fKh4QGkmq7A/s1600/biblepreview.jpg 

• Depois de amar a Deus a primeira prioridade dos 
pais deve ser a de gravar a Palavra de Deus no 
coração de seu filho 

 



O testemunho Bíblico dos Pais 

• O que a Bíblia nos orienta 

– Deuteronômio 6:4-9 

– Deuteronômio 4:9 

– Deuteronômio 11:18 

– Joel 1:3 

 



O testemunho Bíblico dos Pais 

• No Novo Testamento Jesus e seus apóstolos 
também declaram a importância dos Pais na 
transmissão de quem é Deus 

– Mateus 19:14 

– Efésios 6:1-4 

– Colossenses 3:20,21 



Questões a responder? 

• Ao orientar nosso filho sobre o que ele deve 
crer ou aceitar como sendo verdadeiro, não 
estamos prejudicando sua capacidade de 
análise crítica?  

 



Questões a responder? 
 

• Não seria melhor deixar suas opções religiosas 
livres para que ele mesmo escolha e assim 
tenha uma decisão autentica e não 
influenciada pela autoridade familiar? 



Objeções a não orientar seu filho 

1. Isso vai contra toda a orientação Bíblica 

http://www.midiagospel.com.br/images/stories/geral/biblicos/salvacao/jesus-e-o-caminho-verdade-vida.jpg 



Objeções a não orientar seu filho 

2. É impossível não ensinar a nossos filhos sobre o 
relacionamento com Deus. Nosso comportamento 
já faz esse papel. 



Objeções a não orientar seu filho 

3. O ensino consistente das escrituras não 
reduz a capacidade crítica dos filhos, mas o 
prepara para uma crítica consistente. 



Objeções a não orientar seu filho 

4. Não dar a nosso filho o que ele mais 
necessita saber é falta de amor e crueldade!  



Como posso prejudicar meu Fillho? 

• A pergunta não é se meu filho será um 
adorador ou não! 

• A pergunta é: A quem meu filho vai adora? 



E se eu não sei o suficiente? 

1. Nunca é tarde para aprender sobre a Palavra 
de Deus e seus ensinos 

2. Quando não sabemos a resposta a uma 
questão difícil, ao menos duas grandes lições 
podem ser aprendidas: 

1. Você pode ensinar humildade a seu filho 

2. Você pode ensinar a seu filho sobre tomar 
iniciativa para buscar respostas às suas questões 
estudando a Bíblia e literaturas associadas.  



E se meu filho não se comporta? 

1. Meu filho não consegue ficar parado para 
ser instruído, ou aprender sobre Deus. 

2. É um problema recorrente hoje me dia! 

3. Muitos pais não sabem como tratar a 
desobediência dos filhos apesar de sua 
capacidade em outras áreas. 

1. Fazem piada... 

2. Tentam suborná-los... 

3. Se livram deles... 

 



E se meu filho não se comporta? 

A Palavra de Deus nos ensina que devemos requerer 
de nossos filhos o mesmo tipo de obediência 
que Deus pede de nós: 

• Imediata 

• Sem reclamação 

• De coração 

Nada mudou na essencia de nossas crianças desde 
que o livro de Provérbios foi escrito, assim 
temos: 



O padrão divino da obediência 

• Provérbios 13:24 

• Provérbios 19:18a 

• Provérbios 22:15 

• Provérbios 23:13,14 

• Provérbios 29:15,17 

Tão logo seu filho tenha idade suficiente para 
entender seu comando, e tenha habilidade física 
para fazê-lo, ele deverá ser ensinado sobre o que 
é certo fazer e ser corrigido quando não o fizer. 

 



Como os filhos aprendem? 

•  Nossos filhos aprendem mais por imitação  
do que por instrução. 

•  Nossos atos falam mais alto que nossas 
palavras. 

•  Nossos filhos podem esquecer o que 
falamos mas não esquecerão nossos 
exemplos! 
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 Qual o propósito desta autoridade? 

  

 Capacitá-los a serem pessoas                
auto-controladas, que vivam livremente 
sob a autoridade de Deus! 

 

Autoridade dos Pais 



O melhor emprego do mundo! 

My Videos/Downloads do RealPlayer/Obrigado Mae.flv


Abertura 
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a) Se o alvo da disciplina é direcionado ao 

coração, isso muda a abordagem da disciplina e 

da correção?  

b) Porque é tão fácil ver somente o 

comportamento, quando as questões do 

coração são claramente muito mais 

importantes?  

c) O que está errado com a mudança de 

comportamento sem a mudança de coração? 

 

Perguntas Pertinentes: 


