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Aula 14: Objetivos (Parte 2 de 2) 
 

Objetivos de Treinamento 
� Segurança ou Perigo 

O círculo da submissão à autoridade dos pais é o lugar de segurança. Estar fora desse círculo é lugar de perigo. Seu filho 
estará em perigo ao mostrr-se rebelde e desobediente. Seu papel é conduzi-lo ao retorno à proteção e segurança. 

� Resgate 
A vara e a comunicação tem função de resgate.Quando seu filho desobedece, ele desobedece à Deus, não apenas a mamãe 
e o papai. Torna-se sujeito à disciplina e a correçào que Deus determinou para filhos desobedientes. A função da 
disciplina é restaurá-lo a segurança e proteção. 

� Definição de Honra 
Honrar aos pais significa tratá-los com respeito e estima por causa de sua posição de autoridade.Se um filho honra seus 
pais, isso acontecerá como resultado de dois fatores. 1) O pai tem  de treina-lo a fazê-lo.2) O pai tem de mostrar-se 
honrado em sua conduta e comportamento. Não é fácil treinar os filhos para honrarem os pais em uma cultura em que 
ninguém é honrado.Um dos modos mais claros de mostrar a honra é na forma como os filhos falam com os pais.Os filhos 
nunca deveriam falar com os pais com imperativos . Eles devem ser ensinados a expressarem seus pensamentos de 
maneira adequada e respeitosa. Isto pode ser feito amavelmente.Não espere  para ministrar este treinamento até os filhos 
tornarem-se adolescentes. Se o fizer, sofrerá a indignidade do desrespeito deles. Lide com esse ensino logo nos primeiros 
anos deles. Um pai respeitoso para com seus filhos, e que os ensina com dignidade e respeito, será respeitado por eles. 
Você não deve gritar com seus filhos.Não deve torná-los seus escravos. Sofrer indignidade de sua parte não os fará serem 
submissos à autoridade. Quando não for respeitoso e cortês, ou pecar contra eles, deve pedir perdão. Existe o princípio de 
semear e colher. O que você semear colherá. Isso, como todas as áreas, é verdadeiro também na educação dos filhos. 

� A Definição de Obediência 
A obediência está fora de moda em nossa cultura. Você pode encontrar quem ministre aulas de treinamento em auto-
afirmação, mas tente encontrar aulas de submissão. A obediência é a submissão voluntária de uma pessoa à autoridade de 
outra. Isso significa fazer com que seus filhos lhe obedeçam sem desafio, sem desculpas e sem demora. A submissão 
significa fazer o que não desejamos fazer, ou pelo menos, o que não queremos fazer no momento. Ë fácil pensar sem 
clareza sobre a obediência. Quando suas orientações esbarram em um discurso sobre a injustiça daquilo que você pediu, 
então seus filhos não estão obedecendo. Quando recusam-se a atender ou quando os pais  enfrentam desculpas ou 
argumentos, na vedadade, eles não estão obedecendo.Lembre-se do que está em jogo, eles precisam honrar e obedecer. 

� Chamada à Consistência 
O pai dedicado deve estar preparado a navegar contra a correnteza.Você tem de ser consistente. Precisa treinar seus filhos 
a obedecerem através de cuidadosa disciplina e instrução exata.As regras precisam ser as mesmas a cada dia.Se eles tem 
de obedecer, você precisa desafiá-los a resistir à desobediência e perseverar até que lições de submissão sejam aprendidas. 
A vitória não vem para o coração do fraco.Orientações claras e reforço integral são essenciais.Se você entende o temor de 
Deus, não permitirá que seu filho ignore a lei de Deus, sem intervir.  

� Permissão para Apelo à Autoridade 
Uma vez que os filhos entendem que são criaturas sob autoridade e que nem sempre podem fazer o que gostam, você pode 
começar a ensinar-lhes como apelar à sua autoridade. Seus filhos não são máquinas.Têm idéias e pensamentos. Daniel 1 
mostra como apelar a autoridade. Ë importante ensinar seus filhos a apelar respeitosamente.O processo de apelo é uma 
válvula de segurança ao requisito bíblico da obediência. Ë uma verificação de segurança em duas direções. 1) É uma 
verificação contra um capricho de sua parte.Talvez você tenha decidido sem pensar cuidadosamente. O apelo provê um 
contexto em que você pode meditar e mudar sua orientação, caso tenha sido inadequado em sua ordem.2) É uma válvula 
de segurança para seus filhos.Eles sabem que tem permissão para apelar a uma ordem. Sabem que os pais irão 
honestamente reconsiderar e rescindir sua ordem, se a mudança for boa para a pessoa ou para família. Isso livra as 
crianças do sentimento que não podem  “lutar contra o governo”. O procedimento do apelo  de segurança é uma boa 
válvula de segurança “pós-comando”. Um pai sábio exercita a sensibilidade às necessidades e desejos de seus filhos, 
enquanto lhe fornece orientação. Seu desejo é imitar a autoridade divina que é verdadeiramente amável. 

� Padrão para Apelo 
Há algumas linhas importantes a seguir, ao se fazer um apelo bíblico. 1- A criança deve obedecer imediatamente, não 
depois do apelo. 2- Deve apelar de uma maneira respeitosa. 3- Deve estar preparada a obedecer, de qualquer forma. 4- 
Deve aceitar o resultado do apelo com um espírito gracioso. 

� Ilustração de Apelo 
A mãe diz: “Está na hora de ir para a cama”. O filho começa a ir para a cama e , enquanto está a caminho, pode perguntar: 
“Será que eu poderia terminar de colorir a minha figura?”. A mãe diz: “Sim, pode terminar”. Ou, ela diria : “Não, 
querido(a), você ficou acordado até tarde ontem a noite. Você precisa dormir”. Seja qual for a resposta, o filho deve estar 
preparado a obedecer sem desafio, sem desculpa, sem demora. Deveria ser um hábito nosso dizer sim a um pedido,a 
menos que haja boas razões para dizer não. Ë fácil fazer escolhas autoritárias simplesmente pela conveniência.Os 
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benefícios deste procedimento: A criança tem algum recurso; aprende a submeter-se à autoridade,em um contexto não 
arbitrário; aprende a abordar seus superiores de uma maneira respeitosa; o pai tem a oportunidade de repensar as opiniões 
e pode até mudar de idéia no contexto de um apelo respeitoso e não em presença de clara rebelião. 

� A Importância do Exemplo 
Vários movimentos liberais, na segunda metade do século vinte, mudaram esse conceito.Visto que o interesse de nossa 
cultura na igualdade e dignidade dos indivíduos não se baseia nas Escrituras, perdemos a idéia do respeito pela pessoa, em 
seu ofício ou lugar de autoridade. Portanto, nossos filhos estão crescendo em uma cultura destituída do modelo de 
submissão à autoridade. Precisamos exercer exemplos de submissão aos nossos filhos.Isso pode ser feito através da 
autoridade bíblica do esposo(pai) ou da submissão ao esposo(mãe). Pode mostrar através de seu relacionamento com o 
governo e a igreja. A forma como se reage aos desapontamentos com as autoridades na sociedade, no trabalho e na igreja 
ensina aos filhos como se portarem com as autoridades. As atitudes reveladas ensinam a submissào bíblica ou a 
independência e rebelião não-bíblicas. 

� Pastoreando seus Filhos nas Atitudes Santas 
Seus filhos necessitam ser conduzidos a viver no mundo como criaturas de Deus; isso significa submissão, em todas as 
coisas, a esse Deus bondoso e sábio. O chamado à submissão à mamãe e ao papai é um chamado a confiar em Deus, em 
vez de confiar no ‘eu’, que lhe diz para não se submeter. O ‘eu’ diz:  “Faça o que quiser, quando quiser, como quiser”. 
Que oportunidade de falar com os filhos sobre a rebelião de seus corações!  Mostre-lhes como são inclinados a 
desobedecer sem pensar, e dar as costas àquilo que é bom para eles. Confronte-o com a sua própria fraqueza e 
incapacidade de obedecer a Deus , a menos que Deus atue dentro deles. O que acontece à criança que se torna convicta de 
que a obediência é boa para ela? Desaparecem os seus problemas com a submissão? Não, assim como não desaparecem os 
seus problemas, quando você sabe que tem de submeter-se. Ele continua a ser tentado a evitar de fazer o que é bom e 
correto. Porém, a convicção de que a obediência é benéfica o leva a Deus. Ele tem de aprender a buscar em Deus a ajuda e 
a força para obedecer. 

� Benefícios de Aprender a Estar sob a Autoridade 
O filho que se submete à autoridade dos pais é ricamente abençoado. Os resultados são muitos: são respeitados pelos 
professores, recebem oportunidades especiais, são estimados por seus amigos na comunidade cristã. A submissão genuína 
à autoridade instituída por Deus produz bom fruto. O filho treinado na obediência bíblica é mais apto para entender o 
evangelho. Ao conhecermos nossa resistência inata à autoridade, conhecemos nossa incapacidade de fazer o que Deus 
ordenou e  somos confrontados com nossa necessidade da graça e poder de Jesus Cristo. Embora o filho possa não 
apreciar inteiramente a importância da submissão, treiná-lo a fazer o que deve, independentemente de como se sente, 
prepara-o para ser uma pessoa que vive pelos princípios e não pelos sentimentos e impulsos. O filho aprende que não pode 
confiar em si mesmo, a fim de julgar entre o certo e o errado. Ensina-o que deve existir um ponto de referência fora de si. 
Aprende que o comportamento tem implicações morais e resultados inevitáveis. 

� Ganhar Tempo: Fazer Certo  
Submissão a autoridade é fundamental em todo o relacionamentopai – filho. Ë possível construir esse fundamento, após a 
casa estar começda. No entanto, é mais difícil e mais caro. Se seus filhos são pequenos , faça corretamente desde o 
começo. Não deixe que se desenvolvam hábitos de desobediência.Garanta que aprendam a obedecer sem desafio, sem 
desculpa e sem demora. Não perca tempo, tentando confeitar a submissão a fim de torná-la digerível.Obedecer quando faz 
sentido não é submissão é acordo. Submissão significa necessariamente fazer o que não queremos fazer. Nunca é fácil ou 
sem dor. A verdadeira submissão bíblica é encontrada no conhecimento de Cristo e sua graça.Não tente fazer algo que não 
exija graça. Não reduza a submissão à autoridade a algo que se adapte ao homem natural e as habilidades naturais.  

� Aplicação Prática 
Por que a obediência é a melhor coisa para seu filho? Quais as promessas que Deus faz àqueles que honram e obedecem 
aos pais? Que regras você deveria estabelecer para implementar a autoridade bíblica? Porque dar espaço ao apelo é tão 
importante no processo de criação de filhos? Você é um bom modelo de submissào à autiridade? Quais os efeitos 
negativos de seu fracasso em estabelecer autoridade bíblica? Que promessa da Escritura o encorajam a estabelecer 
autoridade em seu lar? 
 
  Enrolando os filhos e a perda da credibilidade 
 
  Fernando Gonsales 
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