
Nosso relacionamento conjugal e o nosso comportamento 
dentro do lar, influenciam na formação do caráter dos nosso 

filhos?



Se sim. Como?



O que é caráter?

● O conjunto das qualidades (boas ou ruins) 
de um indivíduo e que lhe determinam a 

conduta e a concepção moral.
● O caráter é a característica responsável pela 

ação, reação e expressão máxima da 
personalidade

●



O que é caráter?

● É a maneira de cada pessoa agir e 
expressar-se

● Tem a ver com os princípios, valores e ética 
de cada um.



O caráter não é herdado

● Ele é construído mediante a formação que recebemos
● Por isso, a Palavra de Deus adverte:

“Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até 
quando envelhecer, não se esquecerá dele” (Pv 22.6).



A Queda, o caráter humano e a sua deformação

Deus fez Adão e Eva perfeitos, em termos espirituais, morais e físicos

“Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, 

sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que 
rastejam pela terra” (Gn 1:26).

Deus imprimiu neles as marcas de sua personalidade santa, amorosa e justa.



A Queda, o caráter humano e a sua deformação

O pecado desfigurou o homem, cortando a ligação direta com seu Deus: 

“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus” (Rm 3.23).

O pecado passou a todos os homens:

“Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo 
pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque 

todos pecaram” (Rm 5:12).



A REDENÇÃO DO CARÁTER HUMANO

1-O novo nascimento, muda o caráter.

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3:16).

 “Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já 
passaram; eis que tudo se fez novo” (2Co 5.17).



A REDENÇÃO DO CARÁTER HUMANO

2- A Palavra de Deus muda o caráter.

“Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer 
espada de dois gumes, e penetra até à divisão da alma, e do espírito, e das 

juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do 
coração” (Hb 4.12).



Você crê que tudo que vimos até agora é 
verdade?



Muitos de nós, numa ou outra situação nos perguntamos: Onde 
foi que eu errei na educação dessa criatura? 



Nós temos alguma coisa a ver com tudo isso que 
estamos vendo ele(a) fazer? 



O que a Bíblia fala sobre nossas responsabilidades?

● Treinamento: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, 
ainda quando for velho, não se desviará dele” (Pv 22:6).

● Ensino: “E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua 
casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te” (Dt 6:7).

● Provisão: “Casa e riquezas são herdadas dos pais; mas a mulher 
prudente vem do Senhor” (Pv 19:14). 



O que a Bíblia fala sobre nossas responsabilidades?

● Criação: “E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas criai-os 
na doutrina e admoestação do Senhor” (Efésios 6.4).

● Supervisão: “Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos 
em sujeição, com toda a modéstia. Os diáconos sejam maridos de uma só 

mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas” (1 Timóteo 3.4, 12).

● Amor: “Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a 
amarem seus maridos, a amarem seus filhos”(Tito 2.4).



Os pais participam da formação do caráter dos filhos…. 

● De qual formação você quer participar?
● Do Bom Caráter ou do Mau Caráter?

● Que leitura o seu filho está tendo da sua 
vida?



Queremos REALMENTE aprender a ser um exemplo para os nossos filhos?

Sl 90:10 Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou, em havendo vigor, a 
oitenta; neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa 

rapidamente, e nós voamos.
12 Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio.

17 Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus; confirma sobre nós as 
obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos.

● Vamos parar de fazer planos e promessas para o próximo ano…
● Vamos planejar a nossa segunda, terça, quarta,....um dia após o outro. 



Conheça um pouco do Seu Senhor a cada dia: Suas promessas, seus mandamentos, sua misericórdia, 
sua bondade, seu amor, sua justiça, sua santidade….

i
2 Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que 
haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos 
semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é..

● Você crê nisso? Mesmo? Isso não se trata de uma visão.
● Trata-se de você, daqui a alguns anos….
● E o que você vai fazer para que isto seja uma verdade?
● Não basta vir na EBA, no culto, na Koinonia,....
● Deus quer que você o conheça:
● Jo 17:3 E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus 

verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.



Você quer mais do que passear de barco e ver a superfície das águas no lago?

● Ler, 
● meditar, 
● decorar versículos, 
● orar, 
● adorar, 
● evangelizar, 
● discipular…..
● BUSCAR TER UMA VIDA PIEDOSA



Que legado você deixar para as próximas gerações?

● Começando pelo casal. Você, marido, gostaria que a sua esposa lesse a Bíblia todos os dias?   
● Você faz isso? Quantas vezes já a leu de Gn a Ap? Compartilha com ela de vez em 

quando?
● Você, marido, quer que sua esposa tenha uma nota alta, numa avaliação espiritual?

● Como vai I Pe 2:7? e Ef 5:25-30?
● Você, marido, gostaria de ter uma esposa menos brava, mais alegre e que o E. Santo agisse na 

vida dela?
● Vocês fazem alguma refeição juntos? Nela tem oração? Tem compartilhar? Tem louvor e 

adoração?
● Você, esposa, gostaria que seu marido fosse o líder, o provedor e o protetor do seu lar?

● Como está o seu respeito, submissão e incentivo para que isso aconteça?



Que legado você deixar para as próximas gerações?

● Você quer que seus filhos tenham planilhas de gastos e controlem suas finanças? 
● Como estão as suas finanças?

● Você quer que sua filha seja submissa ao seu genro?
● Como está a sua submissão ao seu esposo?

● Você gostaria de ver seus filhos envolvidos na igreja, servindo ao Senhor em algum ministério?
● Você tem feito isso para que ele veja e aprenda?

● Você quer que seu filho seja trabalhador, que cumpra com sua palavra e com seus horários e 
que não precise ser acordado por sua nora, todos os dias? 

● É isso que ele vê no seu viver?
● Você quer que seus netos peçam músicas de Jesus quando entram no seu carro?

● Quando você começou a despertar e fazer isso com neles?
● Simples assim!!!!



Tudo é uma questão de prioridades e obediência

● Mt 7: 24 Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um 
homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha;

● 25 e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela 
casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.

● 26 E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem 
insensato que edificou a sua casa sobre a areia;

● 27 e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela 
casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína.

●



Tudo é uma questão de prioridades e obediência

● Judas: 
● 24 Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, 

imaculados diante da sua glória,
● 25 ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, 

império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém!

●


