
como diz o texto: “inculcará a teus �lhos...” Dt 6.7. 
Falar de forma continua da Palavra de Deus, dizer a 
eles quem é o Senhor, o que ele fez e faz, quem é 
Jesus, o que Jesus fez e faz. Comunicar da graça de 
Deus, o texto diz que deve ser de forma constante: 
“...assentado, andando, deitar ao levantar”. Tanto de 
forma verbal como não verbal nosso discurso não 
pode ser divergente de nossa prática.

Além de ser exemplo precisamos exercer a 
nossa liderança como pais. Nas Escrituras há textos 
claros que quando não exercermos a nossa 
autoridades sobre os �lhos conduzimos os mesmos 
a se irritarem. Ef 6. 4 E vós, pais, não provoqueis 
vossos �lhos à ira, mas criai-os na disciplina e na 
admoestação do Senhor. Quando não exerço a 
autoridade estou deixando que meu �lho viva como 
ele achar melhor, mas precisamos lembrar que ele 
não tem o discernimento completo para fazer isso. 
Por isso a importância dos pais sendo a e exercendo 
a liderança.

Pais vocês já são uma in�uência para seus 
�lhos a grande questão é que tipo de in�uência está 
sendo? Que in�uência deseja ser? Meu desejo é que 
como pais possamos in�uenciar os nossos �lhos 
para que os mesmos possam desejar cada vez mais 
serem parecido com o Senhor Jesus. Só o Senhor 
pode nós ajudar nesta caminhada.

A sociedade está tão convidativa e sedutora 
usando dos meios lícitos e ilícitos para desvirtuar 
nossos �lhos, deturpando a visão de autoridade e de 
um Deus único e Criador de todas as coisas, que se 
tornou homem e habitou entre nós.   Com vocês pais 
podem exercer seu papel de in�uência na vida de seu 
�lho? Uma pergunta desa�adora para todos os que 
têm debaixo de sua reponsabilidades vidas preciosas 
como o Salmista diz: Sl127.3 “Herança do Senhor são 
os �lhos...”.

Podemos e devemos in�uenciar a nossos �lhos 
pelo exemplo dado de forma verbal e não verbal e no 
exercício da nossa autoridade como pais. Em Dt 6.5 
“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; 7 tu as inculcarás a teus �lhos, e delas falarás 
assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao 
deitar-te, e ao levantar-te.”

Somos exemplo quando temos em nosso 
coração as Palavras do Senhor, assim pais nós só 
podemos conduzir os nossos �lhos se sabemos para 
onde estamos indo, isto é ser mais parecido com o 
Senhor Jesus e mostra aos nossos �lhos a Glória de 
Deus. Podemos e devemos fazer isso pelo nosso 
exemplo não verbal, pois os �lhos estão sempre 
observando cada uma das nossas atitudes. Como 
tratamos aos que estão a nossa volta, cônjuges, 
funcionários, superiores, no trânsito, numa �la, 
�nanças, impostos, etc. 

Somos exemplos quando usamos da nossa boca 

Adultos 

ANOTAÇÕES
O que você deve saber | Como saber se está com Deus? - 1Jo 4.13-21
Introdução

Nisto sabemos... - 1Jo 4.13

Deu o Seu Espírito - 1Jo 4.13; 1Co 12.13; Ef 1.13-14

1º Sinal: Retém o testemunho dos apóstolos
Viram e testemunharam - 1Jo 4.14; 2Pe 1.20-21

Pai enviou o Filho - 1Jo 4.14,18

Salvar - 1Jo 4.14; Jo 3.16

2º Sinal: Reconhece a divindade de Cristo
1Jo 4.15; Is 9.6-7; Gl 4.4-6; Lc 5.6-8; Mc 2.10-12;
Mc 4.39-41   



ANOTAÇÕES
3º Sinal: Recebe o amor de Deus
1Jo 4.16; Rm 8.32

4º Sinal: Rende-se ao dever de amar ao próximo - 1Jo 4.17
Ousadia ou medo - 1Jo 4.17-18
 

Re�exo do amor - 1Jo 4.19-21; Mt 22.35-40

Conclusão: 1Jo 4.13-21


