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Introdução



E	então	começa

A	aporrinhação:

Cocô	está	branco

Cocô	está	preto

Bebe	amoníaco

Comeu	botão.

Filhos?	Filhos

Melhor	não	tê-los

Noites	de	insônia

Cãs	prematuras

Prantos	convulsos

Meu	Deus,	salvai-o!

Filhos	são	o	demo

Melhor	não	tê-
los...Mas	se	não	os	
temos

Como	sabê-los?



O filho de Deus se 
espelha e referencia 

no próprio Pai 
celestial para educar 

seus filhos.



Paulo estabelece duas 
principais orientações 

que um pai deve ter 
para criar os seus 

próprios filhos.



1ª Orientação: 
Não irritar os filhos  



Pais, não tratem seus 
filhos de modo a irritá-

los; antes, eduquem-nos 
com a disciplina e a 

instrução que vêm do 
Senhor.

Ef 6.4 (NVT)



Se alguém tiver um filho 
contumaz e rebelde, que 

não obedece à voz de 
seu pai e à de sua mãe e, 
ainda castigado, não lhes 

dá ouvidos,
Dt 21.18



seu pai e sua mãe o 
pegarão, e o 

levarão aos anciãos 
da cidade, à sua 

porta,
Dt 21.19



e lhes dirão: Este 
nosso filho é rebelde e 

contumaz, não dá 
ouvidos à nossa voz, é 
dissoluto e beberrão.

Dt 21.20



Então, todos os homens 
da sua cidade o 

apedrejarão até que 
morra; assim, eliminarás 
o mal do meio de ti; todo 
o Israel ouvirá e temerá.

Dt 21.21



Ouça, meu filho, a 
instrução de seu pai

e não despreze o 
ensino de sua mãe.

Pv 1.8



Meu filho, obedeça 
aos mandamentos 
de seu pai e não 

abandone o ensino 
de sua mãe. 

Pv 6.20



Nós abatemos um boi 
bravo, estrangulamos um 
cão raivoso, enfiamos a 

faca em uma vaca doente, 
Crianças deformadas e 

fracas as afogamos.
Seneca



O pai romano tinha poder absoluto 
sobre sua família. Ele podia vende-
los como escravos, podia fazê-los 
trabalhar em seus campos mesmo 
acorrentado, podia tomar a lei em 

suas mão e puni-lo como queria. Ele 
podia inclusive infligir a pena de 

morte para seu filho.

Willian Barclay



Pais, não tratem seus 
filhos de modo a irritá-

los; antes, eduquem-nos 
com a disciplina e a 

instrução que vêm do 
Senhor.

Ef 6.4(NVT)



Pais, não irritem 
seus filhos, para 
que eles não se 

desanimem.
Cl 3.21



2ª Orientação: 
Educá-los segundo o Senhor   



Pais, não tratem seus 
filhos de modo a irritá-

los; antes, eduquem-nos 
com a disciplina e a 

instrução que vêm do 
Senhor.

Ef 6.4(NVT)



Educar



Disciplina e instrução



Segundo o Senhor



Os pais devem se preocupar mais 
com a lealdade de seus filhos a 

Cristo, do que com qualquer outra 
coisa; mais do que com a saúde, com 

o vigor e brilho intelectuais, com a 
prosperidade material, com a posição 

social, ou com que eles estejam 
livres de grandes tristezas e grandes 

infortúnios.
Dale



Conclusão:


