
Felicitando a nova geração 



INTRODUÇÃO 



O homem justo leva 
uma vida íntegra; 

como são felizes os 
seus filhos!  

Pv 20.7  



1ª  
Razão O que é um homem justo? 



O Senhor é justo em 
todos os seus 
caminhos e é 

bondoso em tudo o 
que faz.   Sl 145.17 



Eu te louvarei de 
coração sincero 

quando aprender as 
tuas justas 

ordenanças.   
Sl 119.7 



Mesmo que estes três 
homens — Noé, Daniel e 

Jó — estivessem nela, por sua 
retidão eles só poderiam 

livrar a si mesmos, palavra do 
Soberano Senhor.  

Ez 14.14 



juro pela minha vida, palavra do 
Soberano Senhor, mesmo que 
Noé, Daniel e Jó estivessem 

nela, eles não poderiam livrar 
seus filhos e suas filhas. Por sua 

justiça só poderiam livrar a si 
mesmos. 

Ez 14.20 



1ª  
Razão O homem justo é íntegro 



O homem justo leva 
uma vida íntegra; 

como são felizes os 
seus filhos!   

Pv 20.7  



Quando Abrão estava com 
noventa e nove anos de idade 

o Senhor lhe apareceu e 
disse: Eu sou o Deus Todo-
poderoso; ande segundo a 

minha vontade e seja íntegro. 
Gn 17.1 



perfeito serás 
para com o 

SENHOR, teu 
Deus. 

Dt 18:13  RA 



Ele (Abias) cometeu todos os 
pecados que o seu pai tinha 

cometido; seu coração não era 
inteiramente consagrado ao 

Senhor, ao seu Deus, quanto fora 
o coração de Davi, seu 

antepassado.   

1Re 15.3 



os altos, porém, não 
foram tirados de Israel; 
todavia, o coração de 

Asa foi perfeito todos os 
seus dias.  

2Cr 15.17 



2ª  
Razão Paternidade implica em educar 



2ª  
Razão Ensino 



Meu filho, obedeça 
aos mandamentos de 

seu pai e não 
abandone o ensino de 

sua mãe.  
Pv 6.20 



Portanto, vão e façam 
discípulos de todas as 

nações, batizando-os em 
nome do Pai e do Filho e 

do Espírito Santo,  

Mt 28.19 



ensinando-os a 
obedecer a tudo o que 
eu lhes ordenei. E eu 
estarei sempre com 
vocês, até o fim dos 

tempos.  Mt 28.20 



2ª  
Razão Exemplo 



CONCLUSÃO 
O que se passa para a frente 



Reprodução 



Quebra de sequências 



"O que vocês querem dizer 
quando citam este 

provérbio sobre Israel: " 
'Os pais comem uvas 

verdes, e os dentes dos 
filhos se embotam'?  

Ez 18.2 



"Juro pela minha vida, 
palavra do Soberano, o 
SENHOR, que vocês não 

citarão mais esse 
provérbio em Israel.  

Ez 18.3 



Aquele que pecar é que 
morrerá. O filho não levará a 

culpa do pai, nem o pai levará 
a culpa do filho. A justiça do 
justo lhe será creditada, e a 
impiedade do ímpio lhe será 

cobrada. Ez 18.20 



Mas, se um ímpio se desviar 
de todos os pecados que 

cometeu e obedecer a todos 
os meus decretos e fizer o 
que é justo e direito, com 

certeza viverá; não morrerá.  

Ez 18.21 


