
Alvos Bíblicos 
na Criação dos Filhos



“Se você falha em planejar, 
está planejando falhar.”

Benjamin Franklin



1. Filhos São Herança. 

“Herança do SENHOR são os filhos...” 
(Sl 127.3a).



2. Filhos São Recompensa. 

...o fruto do ventre, seu galardão
Sl 127.3b



3. Filhos São Flechas. 

Como flechas na mão do guerreiro, 
assim os filhos da mocidade.

Sl 127.4



4. Filhos São Bênçãos. 

Feliz o homem que enche deles a sua 
aljava.
Sl 127.5a



Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão 
tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, 

avarentos, jactanciosos, arrogantes, 
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, 

irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, 
caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos 
do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais 

amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo 
forma de piedade, negando- lhe, entretanto, o 

poder. – 2 Tm 3.1-5

O que os Pais mais temem?



• Influências humanistas
• Influências  da psicologia secular
• Influências da cultura atual
• Influência da política e leis 

Perigos para Pais e filhos



Um chamado divino para os Pais!

No plano Divino, os pais são os 
responsáveis pela educação dos filhos.
Dt 6.4-6; Pv; Ef 6.4; Col 3.21



Alvos que Deus estabeleceu para 
os Pais



O Alvo da conversão dos filhos

Os filhos já nascem pecadores e 
precisam ser ganhos para Jesus. 
Pv 22.15; Sl 51.5



Como Levar os Filhos a Cristo?

Apresente-lhes o Evangelho –
1 Co 15.1-4



Irmãos, venho lembrar- vos o evangelho que vos 
anunciei, o qual recebestes e no qual ainda 
perseverais; por ele também sois salvos, se 

retiverdes a palavra tal como vo-la preguei, a 
menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, 
vos entreguei o que também recebi: que Cristo 

morreu pelos nossos pecados, segundo as 
Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 

terceiro dia, segundo as Escrituras.
1 Co 15.1



Como Levar os Filhos a Cristo?

üApresente as verdades do Evangelho –

1 Co 15.3,4

üAfirme a compreensão e aceitação do 
Evangelho - Rm 10.9,10

üLeve-o a crer em Jesus e somente Jesus  
para a salvação eterna – Mc 10.16



Pais são chamados a resgatar a 
imagem de Deus nos filhos

• Gn 1.28;
• Gn 5.1-3; 
•Mt 28.18-20; 



O Alvo da Imagem de Cristo

• Gl 4.19; 
• 2 Co 3.18; 
• Rm 8.29; 
• Cl 1.28,29; 
• Fp 1.6; 



Que homens e mulheres os pais devem 
Reproduzir?



As Ferramentas dos Pais

• O Espírito Santo - Jo 14.16; Gl 5.22,23
• A Pessoa de Jesus - Jo 10.10; Jo 15.1-6; Fp

4.13
• A Palavra de Deus - Hb 4.12; 2 Tm 3.16,17; 

Cl 1.27-29



O foco dos pais é alcançar o                     
dos filhos 

Sobre tudo o que se deve guardar, 
guarda o coração, porque dele 

procedem as fontes da vida.
Pv 4.23 



Dá- me, filho meu, o teu coração, e os 
teus olhos se agradem dos meus 

caminhos.
Pv 23.26 

O foco dos pais é alcançar o                     
dos filhos 



Ensina a criança no caminho em 
que deve andar, e, ainda quando 
for velho, não se desviará dele.

Pv 22.6 

O foco dos pais é alcançar o                     
dos filhos 



Manter o alto padrão da santidade que 
Deus exige.
• Mt 5.48
• Gl 4.18,19

O foco dos pais é alcançar o                     
dos filhos 



Apresentar Cristo como a única 
possibilidade de se atingir esse alvo. 
• 2 Co 5.21; 
• 1 Pe 2.24; 
• Rm 4.25; 
• 2 Tm 1.10; 

O foco dos pais é alcançar o                     
dos filhos 



Como alcançar o coração dos 
filhos?

Apontar a incapacidade do filho 
atingir esse alvo.
• Jo 15.5; 
• Ef 2.8,9.



Alcançando o Coração dos filhos pelo 
Alto Padrão da Obediência Bíblica

• Obediência Imediata
• Obediência Inteira 
• Obediência Interna



Alcançando o coração dos filhos 
através da disciplina bíblica.

O que retém a vara aborrece a seu filho, 
mas o que o ama, cedo o disciplina.

Pv 13:24 



Alcançando o coração dos filhos 
através da disciplina bíblica.

Castiga a teu filho, enquanto há 
esperança; mas não te excedas a ponto 

de matá-lo.
Pv 19:18 



Alcançando o coração dos filhos 
através da disciplina bíblica.

A estultícia está ligada ao coração da 
criança, mas a vara da disciplina a 

afastará dela.
Pv 22:15 



Alcançando o coração dos filhos 
através da disciplina bíblica.

A estultícia está ligada ao coração da 
criança, mas a vara da disciplina a 

afastará dela.
Pv 22:15 



Alcançando o coração dos filhos 
através da disciplina bíblica.

Não retires da criança a disciplina, pois 
se a fustigares com a vara, não 

morrerá. Tu a fustigarás com a vara e 
livrarás a sua alma do inferno.

Pv 23:13,14



Alcançando o coração dos filhos 
através da disciplina bíblica.

A vara e a disciplina dão sabedoria mas 
a criança entregue a si mesma vem a 

envergonhar a sua mãe.
Pv 29:15 



Alcançando o coração dos filhos 
através da disciplina bíblica.

Corrige o teu filho, e te dará descanso,
dará delícias à tua alma.

Pv 29:17 



Princípios de Disciplina em Provérbios

• Disciplina é uma expressão de amor.
• Disciplina tem que ser administrada com 

diligência e coerência.
• Disciplina não deve ferir a criança.
• Disciplina visa restauração e não punição.
• Disciplina segue a instrução dada.



Princípios de Disciplina em Provérbios

• Disciplina deve ser administrada com 
a vara, mas pode incluir talvez outras 
técnicas ou instrumentos.
• Disciplina é necessária por causa da 

natureza pecaminosa da criança.



Princípios de Disciplina em Provérbios

• Disciplina pode levar a criança à fé e 
livrá-la da morte prematura.
• Disciplina dá uma vida prazerosa e 

bem-sucedida aos filhos e aos pais!
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