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Aula 12: A Consciência 
 

Apelo à Consciência (80 minutos) 
� Apelo à Consciência 

Sua correção e disciplina devem causar impacto na consciência de seu filho ou de sua filha. Deus outorgou capacidade de 
raciocínio que discerne questões de certo ou errado. Em  Romanos 2. 12-16,  Paulo recorda-nos que, mesmo as pessoas 
que não têm a lei de Deus, mostram que esses requisitos estão escritos em seus corações, ao obedecerem à lei. Elas se 
desculpam ou acusam-se em seus pensamentos por causa de suas consciências. Esta consciência dada por Deus é sua 
aliada na disciplina e na correção. Seus apelos mais poderosos são aqueles que atingem a consciência. Em provérbios 23 . 
13 e 14  vemos  que justifica o uso da vara e correção.  O apelo ardente à consciência permeia o capítulo 23 . 17,19, 22, 
23, 26. “Não tenha o teu coração inveja dos pecadores..”  “Guia retamente no caminho o teu coração...”   “Ouve a teu pai, 
que te gerou...”   “Compra a verdade e não a vendas; compra a sabedoria, a instrução e o entendimento.”   “Dá-me filho 
meu o teu coração...” Essa é sua tarefa ao pastorear seu filho. Você necessita fazer da consciência o alvo do apelo.  

� Correção com um Foco Centralizado na Redenção 
O foco central na criação de filhos é conduzi-los a uma sóbria avaliação de si mesmos como pecadores. As crianças 
precisam entender a misericórdia de Deus, que ofereceu Cristo como sacrifício pelos pecadores.Você precisa dirigir-se ao 
coração como a fonte do comportamento, e à consciência como o juiz dado por Deus para discernir o certo e o errado. O 
foco central de sua disciplina e correção deve ser que seus filhos vejam a total incapacidade deles em fazer as coisas que 
Deus requer, a menos que conheçam a ajuda e a força de Deus. Sua correção precisa manter o padrão de justiça tão alto 
quanto Deus o faz. O padrão de Deus é o  comportamento correto que flui do coração que ama a Deus e tem a glória de 
Deus como finalidade única na vida. 

� Aplicação Prática 
A quem seu filho presta contas, quando peca?   Como você mantém seu filho focalizado no fato de que a obediência aos 
pais basei-se na ordem de Deus? Às vezes, você fundamenta suas exigências em sua vontade e desejos?    Qual a diferença 
entre apelarmos à consciência e enfocarmos o comportamento?  Que benefícios advêm de apelarmos à consciência, em 
vez de ao comportamento?   A esperança está em Cristo. Como você focaliza a esperança para seu filho, na obra de 
Cristo? De que formas você está colocando isso em prática? 
 
  A relevância das escrituras na consciência dos nossos filhos 
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