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Skinner “... os educadores sociais que 
vão impor, de cima para baixo, as 
regras da boa educação.” 

“...Filósofo(Rousseau) que ensinou ao 
mundo como educar crianças, após 
abandonar todos seus filhos”. 
 



Papel dos Pais 



“Ouve, Israel, o SENHOR, nosso 
Deus, é o único SENHOR. 5 Amarás, 
pois, o SENHOR, teu Deus, de todo 
o teu coração, de toda a tua alma 

e de toda a tua força. 6 Estas 
palavras que, hoje, te ordeno 

estarão no teu coração; Dt 6.4 



“...tu as inculcarás a teus filhos, e 
delas falarás assentado em tua casa, 
e andando pelo caminho, e ao deitar-

te, e ao levantar-te. 8 Também as 
atarás como sinal na tua mão, e te 

serão por frontal entre os olhos. 9 E as 
escreverás nos umbrais de tua casa e 

nas tuas portas”.Dt 6.7 
 



Como Exercer Autoridade: 



“Ninguém pode servir a dois senhores; 
porque ou há de aborrecer-se de um e 
amar ao outro, ou se devotará a um e 
desprezará ao outro. Não podeis servir 

a Deus e às riquezas.” Mt6.24  

1º Amar o Senhor teu Deus 



“Guardo no coração as tuas 
palavras, para não pecar 

contra ti.” Sl 119.11  

2º Ter as Palavras no Coração 



“tu as inculcarás a teus filhos, e 
delas falarás assentado em tua casa, 

e andando pelo caminho, e ao 
deitar-te, e ao levantar-te.” Dt 6. 7  

3º Ensinará Persistentemente 
Ensinar incisivamente , afiar 



“E vós, pais, não provoqueis 
vossos filhos à ira, mas criai-os 

na disciplina e na admoestação 
do Senhor.” Ef 6.4 

3º Ensinará Persistentemente 
Ensinar incisivamente , afiar 



3º Ensinará Persistentemente 

Disciplina, Educação infantil 

Admoestação, Aconselhar 

“A vara e a disciplina dão 
sabedoria, mas a criança entregue a si 

mesma vem a envergonhar a sua mãe.” 
Pv29.15 

 



Ordem, Instrução 

Esclarecer 

Obediência   Desobediência 

Disciplina Reconhecimento 

Restauração Frutos 

Frutos 



“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.” Hb 

12:11 



“E vós, pais, não provoqueis 
vossos filhos à ira, mas criai-os 
na disciplina e na admoestação 

do Senhor.” Ef 6.4 

4º Não Provocar a ira 



4º Não Provocar a ira, o que é: 
 Agressão física ou verbal... 

Autoridade Dividida... 

Comparação entre irmãos... 

Ridicularizar... 

Promessas que não serão ... 

Ordens divergentes... 



4º Não Provocar a ira, o que é: 
 

 Quando não Disciplino... 
 

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

sua mãe.” Pv 29.15  

 



“A Função do Pai não é ser amigo 
e confidente, para isso os 
adolescentes tem sua turma. 
Papel do Pai é ser Pai.” Tania 
Zaguzy (escritora, educadora). 
 



Resumo 

PAIS FILHOS 
Amar ao Senhor 

Guardar Palavra 

Ensinar  

Não Provocar Ira 



Papel dos Filhos 



“Filhos, obedecei a vossos pais no 
Senhor, pois isto é justo.2 Honra a 

teu pai e a tua mãe(que é o 
primeiro mandamento com 

promessa),3 para que te vá bem, 
e sejas de longa vida sobre a 

terra.” Ef 6.1  
 



“Filhos, em tudo obedecei a 
vossos pais; pois fazê-lo é grato 

diante do Senhor.” Cl 3:20 

1º Obedecer aos Pais: 

Ouvir, escutar, ser obediente 



Por que Desobedecem? 



Por Ser Pecadores... 

Pais não dão ordens... 

Meus pais não são cristãos... 

Não tenho exemplo dos pais... 

Meus pais não têm critérios... 



“Filhos, obedecei a vossos pais no 
Senhor, pois isto é justo. Ef 6.1  

 

“Como ribeiros de águas assim é 
o coração do rei na mão do 
SENHOR; este, segundo o seu 
querer, o inclina.” Pv 21.1   

 



Como Obedecer 
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nteira 

nterna 

I 
 

I 
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Davi Merkh, Teologia Bíblica da Família, 
SBPV 



“Sobre tudo o que se deve 
guardar, guarda o 

coração,porque dele 
procedem as fontes da vida.” 

Pv 4.23  
 



“Honra a teu pai e a tua mãe(que 
é o primeiro mandamento com 

promessa)”Ef 6.2 

2º Honrar pai e mãe 

Reverenciar, estimar 



Mark Twain: “Quando era jovem de 18 
anos, pensei que meu pai era o maior 
bobo do mundo. Quando, tinha 21 
anos, depois de ter experimentado a 
vida, fiquei impressionado com o 
quanto meu pai havia aprendido em 3 
anos.” 

1º Honrar pai e mãe 



Respeitando, não levantar a voz 

Procurar seus conselhos 

Agradecer... 

Retribuir caso preciso... 

1º Honrar pai e mãe 



Não Posso honrar pois: 
 

Não fui educado 

Não me amaram 

Não me apoiaram 

Me abandonaram 



“Antes, sede uns para com os 
outros benignos, compassivos, 
perdoando-vos uns aos outros, 
como também Deus, em Cristo, 

vos perdoou.” Ef 4.32  
 



Benefícios de Obedecer 



“Filhos, obedecei a vossos pais no 
Senhor, pois isto é justo.2 Honra a 

teu pai e a tua mãe(que é o 
primeiro mandamento com 

promessa),3 para que te vá bem, 
e sejas de longa vida sobre a 

terra.” Ef 6.1  
 



Justo, Aprovado pelo Senhor: 
 

“Os olhos do SENHOR repousam 
sobre os justos, e os seus 

ouvidos estão abertos ao seu 
clamor.” Sl 34.15  

 



Para que te vá bem, longa vida 
 

“Honra teu pai e tua mãe, para 
que se prolonguem os teus dias 
na terra que o SENHOR, teu Deus, 

te dá.” Êx 20:12 
 



Conclusão 



“Herança do SENHOR são os 
filhos; o fruto do ventre, seu 
galardão.4 Como flechas na 
mão do guerreiro, assim os 

filhos da mocidade.” Sl 127.3 
 



“Castiga a teu filho, 
enquanto há 

esperança, mas não te 
excedas a ponto de matá-

lo.” Pv19.18 
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