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1º LEMBRAR: SÃO PECADORES

A estultícia está ligada ao coração da 

criança, mas a vara da correção a 

afugentará dela. Pv22.15



1º LEMBRAR: SÃO PECADORES

Eis que em iniquidade fui formado, e 

em pecado me concebeu minha mãe. 

Sl 51.5



2º LEMBRAR: PAIS AUTORIDADES

A palavra de Deus nos exorta a estarmos em sujeição à 

autoridade. Se existe um lugar onde esse princípio deve ser 

firme e certo, esse lugar é a família. Deus atribui aos pais o 

controle dos anos da infância e da adolescência. Esse é um 

sistema sábio e amável e não pode ser menosprezado sem 

por em risco os melhores interesses de nossos filhos. A 

autoridade dos pais é um direito natural conferido por Deus 

e reconhecido pela sociedade.



2º LEMBRAR: PAIS AUTORIDADES

Mas, muito mais do que um direito, é um dever e 

responsabilidade. Esta autoridade equivale à capacidade 

de mandar, proibir e decidir. Os filhos serão eternamente 

agradecidos aos pais pelo exercício da autoridade, pois 

deles terão aprendido com clareza e com carinho o que 

é certo e o que é errado.



3º LEMBRAR: PRECISAM OBEDECER 

Imediata= Nm 14.6-9,39-45

Inteira= 1Sm15.9-11-22; Nm20.11-13

Interna= Pv 4.23; Is29.13-15; Mt 15.7-

9; At 7.39.



LIMITES & LEGALISMO

Limites Legalismo

Segurança Irresponsável

Criatividade Falsa espiritualidade

Maturidade Imaturidade



GUARDA CHUVA

Este sistema que Deus criou é para 

preservar seus filhos de muitos males.





GUARDA CHUVA

Honra a teu pai e a tua mãe, que é o 

primeiro mandamento com promessa; 

Para que te vá bem, e vivas muito tempo 

sobre a terra. Ef. 6.2,3





LIMITES

Quais são esses limites?

O que devo ou não mandar?

Como sei o que devo ou não deixar?

Como fazer?



LIMITES

E, se algum de vós tem falta de sabedoria, 

peça-a a Deus, que a todos dá 

liberalmente, e o não lança em rosto, e 

ser-lhe-á dada. Tg1.5 



APLICAR LIMITES

Não se explique demais....

Não dê muitos avisos...

Não adule/suborne....

Não ameace...



DISCIPLINA

Atitude Antes Hoje

Responder Chinelo Psicólogo

Reprovar Chinelo Sem celular

Desobedecer Chinelo Conversar em 

família

Palavrões Chinelo Momento de 

Reflexão

Birra Chinelo Yoga Infantil



DISCIPLINA

Se algumas palmadas acontecerem, elas devem ser 

simbólicas …. Não é a dor das palmadas que irá 

estimular a inteligência das crianças e dos jovens 

…A melhor punição é aquela que se negocia 

(Augusto Cury, Pais Brilhantes, Professores 

Fascinantes, 94-95). 



DISCIPLINA

A vara e a disciplina dão sabedoria, 

mas a criança entregue a si mesma 

vem a envergonhar a sua mãe.

Pv 29:15



DISCIPLINA

Nunca se deve dar tapas no filho … Tapa é 

uma violência …O tapa é o primeiro degrau   

do espancamento.  Violência e castigo não 

educam, mas perpetuam as inadequações.  

(IçamiTiba, Quem Ama, Educa, 298). 



DISCIPLINA

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



DISCIPLINA

Toda disciplina, com efeito, no momento não 

parece ser motivo de alegria, mas de tristeza; 

ao depois, entretanto, produz fruto pacífico 

aos que têm sido por ela exercitados, fruto 

de justiça. Hb12.10-11



DISCIPLINA, FILHOS PEQUENOS

1º Dê ordens claras 

2º Nunca ignore desobediência 

3º  Verifique a natureza da ofensa 

4º Aplique a correção EM PARTICULAR 

6º Restaure 

5º Dê tempo para o filho chorar 

7º Esqueça a ofensa e volte à vida normal



DISCIPLINA, FILHOS ADOLESCENTES

1º Advertência

2º Repreensão Verbal

3º Consequências Naturais

4º Consequências Logicas

5º Multas

6º Trabalho

7º Pedir Perdão

8º Perder Privilégios



CARTA DA ISA


