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◦ Pescadores de Crianças – C.H. Spurgeon



Agenda
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– O modelo a ser seguido

Edilson Ribeiro

14/10/2018 Como levar seu filho a Cristo Rose Fonseca

21/10/2018 Coração X Comportamento Oswaldo Carreiro

28/10/2018 Limites, disciplina e teimosia Rose Fonseca

04/11/2018 Sexualidade Rose Fonseca

11/11/2018 Trate seus filhos como Deus trata os dele Dante Stopiglia

18/11/2018 Pais pacificadores – Tratando conflitos na 
educação dos filhos

Edilson Ribeiro

25/11/2018 Como o relacionamento conjugal influencia 
no caráter do seu filho

Adalberto Vargas



Criando Filhos com 
Propósito. 
O MODELO A SER SEGUIDO



Qual a sua maior preocupação 
em relação ao seu filho hoje?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Com que propósito estou 
criando meu filho?

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Qual é o meu propósito de vida?

1. Por que estou vivo? 

2. Para o que é que eu sirvo?

3. Que valor eu tenho? 

4. O que estou fazendo nesse mundo 
afinal?



Qual é o meu propósito de vida?

Contudo, quando avaliei tudo o que as 
minhas mãos haviam feito e o trabalho 
que eu tanto me esforçara para realizar, 
percebi que tudo foi inútil, foi correr 
atrás do vento; não há nenhum proveito 
no que se faz debaixo do sol.

Eclesiastes 2.11



O Senhor faz tudo 
com um propósito... 
Pv 16.4

Qual é o seu propósito de vida?



Deus nos criou com propósito

Por que Deus nos escolheu nele 
antes da criação do mundo, para 
sermos santos e irrepreensíveis 
em sua presença, e em amor... 
Ef 1.4



Deus nos criou 
para sermos 
amados por Ele 



Que valor eu tenho?

Quando contemplo os teus 
céus, obra dos teus dedos, a lua 
e as estrelas que ali firmaste, me 
pergunto: Que é o homem para 
que com ele te importes e o 
filho do homem para dele te 
lembres?  Sl 33.11



Que valor eu tenho?

todos os dias determinados 
para mim foram escritos no 
teu livro antes de qualquer 
deles existir. 

Sl 139.16



Qual o propósito de Deus para 
minha vida?

Mas os planos do Senhor 
permanecem para sempre; os 
propósitos do seu coração, 
por todas as gerações. 

Sl 33.11



Qual o caminho a seguir?

Deixem a insensatez e vocês 
terão vida; andem pelo 
caminho do entendimento

Provérbios 9.6 



Qual o caminho a seguir?

O temor do Senhor é o 
princípio da sabedoria, e o 
conhecimento do Santo é 
entendimento 

Provérbios 9.10



Qual o meu propósito?

EU DESCUBRO MEU 
PROPÓSITO CONHECENDO A 
DEUS



Tudo tem a ver com Deus!

pois todas as coisas, 
absolutamente tudo, nos céus e 
na terra, visíveis e invisíveis... 
tudo começou com ele e 
encontra nele seu propósito. 

Colossenses 1.16



Tudo tem a ver com Deus!

Por que quem compreendeu a mente do 
Senhor? ou quem foi seu conselheiro?

Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que 
lhe seja recompensado?
Porque dele e por ele, e para ele, são 
todas as coisas; glória, pois, a ele 
eternamente. Amém.

Romanos 11:35-36



Todas As Cosias

Dele

Por Ele

Para Ele



Tudo começa e se conclui em 
Deus!

em Cristo que descobrimos quem somos e 
o propósito de nossa vida. Muito antes de 
termos ouvido falar de Cristo e de termos 
erguido nossas esperanças.... ele já tinha 
seus olhos sobre nós; já havia planejado 
para nós uma vida gloriosa, parte do 
projeto global que ele está elaborando 
para tudo e para todos. Efésios 1.11



Quais os propósitos de Deus 
para nossos filhos?
Em amor nos predestinou para sermos 
adotados como filhos por meio de Jesus 
Cristo, conforme o bom propósito da 
sua vontade,
Efésios 1:5

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/1/5+


Todas As Cosias

Dele

Por Ele

Para Ele



Quais os propósitos de Deus 
para nossos filhos?
Pois é da vontade de Deus que, praticando o 
bem, vocês silenciem a ignorância dos 
insensatos.
Vivam como pessoas livres, mas não usem a 
liberdade como desculpa para fazer o mal; 
vivam como servos de Deus.
Tratem a todos com o devido respeito: amem 
os irmãos, temam a Deus e honrem o rei.
1 Pedro 2:15-17

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1pe/2/15-17+


Quais os propósitos de Deus 
para nossos filhos?
1. Adorar ao Senhor e Deus Pai.

2. Refletir o amor de Deus na sua vida

3. Compartilhar o amor de Deus

4. Servir com alegria a Deus e ao próximo

5. Desfrutar do amor de Deus na família de 
Deus



Quais os propósitos de Deus 
na criação dos nossos filhos?

O propósito de Deus para a 
criação de filhos é que nós, pais, 
o imitemos, gerando, criando e 
liberando filhos para serem 
semelhantes à Jesus.



Quais os propósitos de Deus 
na criação dos nossos filhos?

Pais precisam SER BONS FILHOS para 

que possam ensinar seus filhos a serem 
santos: diante de Deus, da família e da 
sociedade. Conhecimento, obediência 
amorosa, disciplina e diligência em 
aplicar as leis de Deus e influência por 
modelo.



Por que orientar a criança?
Abraão será o pai de uma nação grande e 
poderosa, e por meio dele todas as nações 
da terra serão abençoadas.
Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus 
filhos e aos seus descendentes que se 
conservem no caminho do Senhor, fazendo o 
que é justo e direito, para que o Senhor faça 
vir a Abraão o que lhe havia prometido".

Gênesis 18:18,19

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/18/18,19+


Por que orientar a criança?
Ordenar

Palavra no Hebraico – Colocar as coisas em 
ordem - Direcionar 

Descreve um relacionamento de autoridade 

Nossos filhos necessitam orientação e 
direção com autoridade.



Como orientar a criança?

Meu filho, se você aceitar as minhas 
palavras e guardar no coração os meus 
mandamentos;
se der ouvidos à sabedoria e inclinar o 
coração para o discernimento;
se clamar por entendimento e por 
discernimento gritar bem alto,

Provérbios 2:1-3

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/2/1-3+


Como orientar a criança?

se procurar a sabedoria como se procura a 
prata e buscá-la como quem busca um 
tesouro escondido,
então você entenderá o que é temer ao 
Senhor e achará o conhecimento de Deus.
Pois o Senhor é quem dá sabedoria; de sua 
boca procedem o conhecimento e o 
discernimento.                   Provérbios 2:4-6

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/2/4-6+


Sabedoria
substantivo feminino

1.

qualidade, caráter de quem ou do que é sábio.

"a sabedoria dos seus atos a todos impressionava"

2.

grande instrução; ciência, erudição, saber.

"mestre reconhecido por sua sabedoria."



Sabedoria

Tiago, o apostolo, nos ensina sobre 
a sabedoria na prática.



Todos tropeçamos de muitas 
maneiras. Se alguém não tropeça 
no falar, tal homem é perfeito, 
sendo também capaz de dominar 
todo o seu corpo. Tiago 3:1,2

Sabedoria no falar

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/3/1,2+


O poder da língua



Sabedoria no falar



O poder da língua



Sabedoria no falar



O poder da língua



Sabedoria no falar



A língua 
1. a língua é um pequeno órgão do corpo, mas 

se vangloria de grandes coisas.       Tiago 3:5

2. a língua é um fogo; é um mundo de 
iniqüidade. Colocada entre os membros do 
nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, 
incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela 
mesma incendiada pelo inferno.    Tiago 3:6

3. a língua, porém, ninguém consegue domar. É 
um mal incontrolável, cheio de veneno 
mortífero.

Tiago 3:8

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/3/5+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/3/6+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/3/8+


A língua 
Com a língua bendizemos ao Senhor e 
Pai, e com ela amaldiçoamos os 
homens, feitos à semelhança de Deus.
Da mesma boca procedem bênção e 
maldição. Meus irmãos, não pode ser 
assim!

Tiago 3:9,10

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/3/9,10+


Água doce ou salgada?



Figos ou Azeitonas



Como ser sábio?

Quem é sábio e tem entendimento entre 
vocês? Que o demonstre por seu bom 
procedimento, mediante obras praticadas 
com a humildade que provém da 
sabedoria.

Tiago 3:13

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/3/13+


Como não ser sábio

Contudo, se vocês abrigam no coração inveja 
amarga e ambição egoísta, não se gloriem 
disso, nem neguem a verdade.
Esse tipo de "sabedoria" não vem do céu, mas 
é terrena, não é espiritual e é demoníaca.
Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há 
confusão e toda espécie de males.
Tiago 3:14-16

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/3/14-16+


Como ser sábio?

Mas a sabedoria que vem do alto 
é antes de tudo pura; depois, 
pacífica, amável, compreensiva, 
cheia de misericórdia e de bons 
frutos, imparcial e sincera.

Tiago 3:17



Cultivando a Sabedoria

O fruto da justiça semeia-se 
em paz para os pacificadores.

Tiago 3:18

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/3/17,18+


NOSSA CULTURA ATUAL

Barreiras no caminho



Nossa Cultura Atual

Satisfação pessoal por realização

Redução do tempo com os filhos

Quebra ou inversão do conceito de 
autoridade



Autoridade

Jesus sabia que o Pai havia colocado 
todas as coisas debaixo do seu poder, 
e que viera de Deus e estava voltando 
para Deus;
João 13:3

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/13/3+


Autoridade

◦ Deus é a autoridade máxima

◦ Deus estabelece todos os outros 
níveis de autoridade

◦ Pais devem exercer autoridade sob 
os filhos



Estabelecendo a Ordem

Deus

Pais

Filhos



Autoridade

... assim, levantou-se da mesa, tirou sua 
capa e colocou uma toalha em volta da 
cintura.
Depois disso, derramou água numa bacia 
e começou a lavar os pés dos seus 
discípulos, enxugando-os com a toalha 
que estava em sua cintura.

João 13:4,5

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/13/4,5+


Pai – Pastor da família

Aquele que anda com os sábios 
será cada vez mais sábio, mas o 
companheiro dos tolos acabará 
mal.

Provérbios 13:20

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/13/20+


Pai – Pastor da família

É o guia do filho

Ajuda a criança a entender o mundo em que 
vive e a si mesma.

Avalia o filho através de seus
comportamentos e suas reações.

Não se limita a entender o comportamento e 
reações, mas a entender o “por quê” destes.



Pai – Pastor da família
Deve levar seu filho a entender que foi
feito por Deus e à imagem de Deus

Deve ajudar seu filho a entender que 
foi feito para Deus

Deve ajudá-lo a andar no caminho da 
sabedoria



Que curso é este?
Nosso foco:

Pais devem dirigir seus filhos!

Pais devem educar seus filhos!

Pais devem ser o exemplo para seus filhos!

Este curso é um curso de:

EDUCAÇÃO DE PAIS

Criança vê... Criança faz...


