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O Propósito final 
3 o que ouvimos e aprendemos, o que nossos 
pais nos contaram.  

4 Não os esconderemos dos nossos filhos; 
contaremos à próxima geração os louváveis 
feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas 
que fez.   

Salmo 78 



O propósito final 
6 de modo que a geração seguinte a 
conhecesse, e também os filhos que ainda 
nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos 
seus próprios filhos.  

7 Então eles porão a confiança em Deus; não 
esquecerão os seus feitos e obedecerão aos 
seus mandamentos.  

Salmo 78 



Sinopse 
Um mundo conectado pela Internet, uma 
avalanche de estímulos que entorpece nossos 
sentidos, mudanças em profusão em todas as 
áreas do conhecimento e costumes, nesta 
realidade se encontram os avós. Vindos 
“quase” de outro mundo, estão hoje entre nós, 
e infelizmente nem todos cientes das suas 
responsabilidades para com as gerações mais 
novas.  



Sinopse 
Urge então refletirmos sobre o papel deles 
nesta sociedade, na igreja local, na vida dos 
filhos e netos. Estes quatro encontros visam 
refletir sobre estes assuntos e levar-nos a 
considerar a visão do SENHOR sobre a 
relevância no presente daqueles que já 
viveram mais, que já tem estado aqui por mais 
tempo.  



 





 





Observação MUITO importante 

O curso não é apenas para 
avós, mas sim para toda a 

família 



Livro referência 

O Legado dos Avós  
David Merkh & Mary-Ann Cox 

 

 



Definição | Avô (Houaiss) 
n substantivo masculino 
1 o pai do pai (avô paterno) ou da mãe (avô materno) 
de um indivíduo 
ªavôs  
n substantivo masculino plural 
2 o avô paterno e o avô materno conjuntamente 
ªavós  
n substantivo masculino plural 
3 todos os antepassados de uma pessoa, com exceção 
dos próprios pais; ascendentes, avoengos 



Definição | Avó (Houaiss) 
n substantivo feminino 
1 a mãe da mãe (avó materna) ou do pai (avó 
paterna) de um indivíduo 
ªavós  
n substantivo feminino plural 
2 a avó materna e a avó paterna 
conjuntamente 
Obs.: cf. avôs/ avós no verbete avô 





Quem são? (Brasil) 
1. Os avós são cada vez mais responsáveis por 

cuidar dos netos, uma vez que os pais 
precisam se dedicar aos empregos para 
manter a renda familiar, segundo dados do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística).  

 



Quem são? (Brasil) 
2. O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística aponta que muitos são 
responsáveis inclusive pelo sustento dos 
netos, já que ficando com eles durante o 
dia acabam pagando os custos de 
alimentação e outros gastos com as 
crianças. 

 



Quem são? (Brasil) 
3. Os avós também têm papel fundamental 

na ajuda das finanças familiares dos filhos, 
pagando contas em atraso, por exemplo, de 
acordo com o Instituto.  

4.  Segundo o IBGE, mais de 4 milhões de 
crianças são sustentadas pelos avós e a 
tendência é esse número crescer, se 
comparado a levantamentos anteriores. 



 



Fatos & Fotos (Brasil) 
De acordo com o censo, 62,4% das pessoas 
com idade média de 69 anos, sendo a maioria 
mulheres, respondem pelas despesas de seus 
familiares. Elas são alfabetizadas, estudaram 
cerca de 3,4 anos e possuem renda média de 
R$657,00.  



Fatos & Fotos (Brasil) 
Perto de 6 milhões de idosos têm filhos e 
outros parentes sob sua responsabilidade e 4,2 
milhões de netos e bisnetos estão sob a 
custódia de seus avós (IBGE, 2000). 



Fatos & Fotos (Brasil) 
Além do predomínio do número de mulheres 
na população de idosos, resultante da 
sobrevida de 8 a 9 anos em relação aos 
homens - a feminização da velhice - outra 
tendência que se anuncia é a urbanização da 
velhice. As mulheres preferem morar nas 
cidades.  



Fatos & Fotos (Brasil) 
A proximidade dos filhos, dos serviços de 
saúde e  outros facilitadores do cotidiano 
parecem beneficiar a mulher idosa. A 
proporção de idosos residentes nas áreas 
rurais caiu de 23% em 1991, para 18,6% em 
2000 (IBGE, 2000). 



Fatos & Fotos (Brasil) 
Referência:  

Rosemyriam Ribeiro dos Santos Cunha   

- UM ESTUDO PSICOSSOCIAL SOBRE A VIDA E 
AS ASPIRAÇÕES DE MULHERES COM MAIS DE 
SETENTA ANOS NA CIDADE DE CURITIBA 



Fatos & Fotos (Brasil) 
TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2009 

No dia 2, de acordo com a TV Mirante, Francisco 
Vieira (foto), ex-secretário de Educação de 
Açailândia, cidade de 100 mil habitantes do 
Maranhão, foi preso sob a acusação de abusar de sua 
neta de três anos. Casos como esses – de pessoas 
acima de 60 anos (idosas, pelo critério do IBGE), 
avós e bisavós – começam a se destacar nas estatís-
ticas de abusos a crianças e adolescentes, como as da 
Rede Criança de Combate à Violência Doméstica. 



Fatos & Fotos (Brasil) 
Levantamento feito pela entidade, como dados de 
outubro de 2008 a meados de maio de 2009, mostra 
que, nas zonas Leste e Sul da cidade de São Paulo, no 
ranking do abuso, os avôs estão em quarto lugar e as 
avós, em quinto. Nos três primeiros lugares, como 
era de esperar, estão os pais, os padrastos e as mães, 
nessa ordem. 
Leia mais em  
http://www.paulopes.com.br/2009/07/idosos-
comecam-se-destacar-na.html#ixzz1zMTuoPO9   
Fonte: Paulopes 
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Fatos & Fotos (Brasil) 
14/09/09 - 20h37- Atualizado em 14/09/09 - 21h01 

Avós, bisavós, netos e bisnetos 
serão contabilizados no Censo 
2010 
Questionário terá duas versões, uma com 81 perguntas e 
outra com 16. 
IBGE fará visita prévia aos bairros para avaliar condições 
de vida. 

 



 



Tendências 
5. Os avós ocupam a posição número 2 no 

ranking de pessoas que mais adquirem 
planos de previdência privada para 
menores de idade, no caso seus netos, 
segundo levantamento da Brasilprev. Eles 
são cerca de 7% dos clientes do serviço.  



Tendências 
6. O aumento da expectativa de vida está 

favorecendo a relação entre avós e netos. 
Eles acompanham as crianças até a fase 
adulta, inclusive com relação às finanças, 
criando a chamada transferência 
intergeracional de renda, diz o 
levamentamento da instituição financeira. 



Tendências 
7. Não é apenas na vida financeira familiar que os 

avós têm tido maior participação. Segundo 
pesquisa com mulheres acima de 50 anos na 
Inglaterra pela marca de cosméticos íntimos 
Replens, mais de 70% das entrevistadas 
revelaram desejar uma vida sexual mais ativa. 
58% delas afirmou fazer amor mais de uma vez 
por semana. Os dados derrubam o mito de que 
quando atingem a menopausa, as mulheres 
perdem interesse pela vida sexual. 



Tendências 
8. No quesito energia, muitas pessoas acima 

dos 50 anos também dão banho em outras 
mais jovens. Levantamento feito pela 
empresa de investimentos Engage Mutual 
descobriu que muitos dizem estar em 
melhor forma agora do que quando 
estavam na casa dos 20 anos. 



Tendências 
9. 67 % das mulheres acima dos 50 anos 

dizem sentir-se mais felizes com sua vida 
amorosa e muito mais confiantes 
sexualmente do que quando eram jovens, 
de acordo com dados do site varejista 
inglês isme.com.  



Tendências 
10. Pessoas acima dos 50 anos já representam 

importante fatia de internautas e 
correspondem a 50% dos novos usuários. 
Um em cada quatro navega por sites de 
conteúdo ou redes sociais diariamente. Os 
dados são do instituto de pesquisas 
Nielsen.  



11. Apesar de importantes na vida financeira 
familiar, ainda é pequeno o número de 
pessoas que se prepara para desfrutar de 
condições tranquilas na terceira idade. Um 
em cada três trabalhadores não conseguiu 
juntar dinheiro ou fez aplicações para 
manter-se após a aposentadoria e vive com 
o valor pago mensalmente pelo governo, 
segundo a empresa de consultoria e 
investimentos Scottish Widows  

 

Tendências 



Tendências 
12. Cresce o número de pessoas acima 

dos 50 anos que diz querer continuar 
trabalhando mesmo após atingir o 
tempo de contribuição ou a idade 
mínima para aposentadoria...  



Tendências 
12. ...Apenas um em cada 10 afirmou querer se 

aposentar antes dos 60 anos, segundo 
pesquisa com 3 mil pessoas na Inglaterra, 
feita pela consultoria Reed. Um em cada 
quatro pretende manter-se no mercado de 
trabalho até os 70 anos e 23% disseram 
querer trabalhar até quando for possível, 
independentemente da idade.  



Tendências 
13. Outras pesquisas mostram que pessoas 

acima dos 50 têm dieta mais balanceada e 
saudável do que seus filhos e netos e são 
atentos a fatores como evitar conservantes 
e aditivos nas comidas prontas e também 
sobre a quantidade de álcool consumida. 



Tendências 
14. Pessoas acima de 50 anos também revelam 

estar mais felizes com seus corpos do que 
as que estão na faixa dos 30, revelou estudo 
realizado na Suiça, Inglaterra e Alemanha. 

 



 



A palavra avó na versão J.F.Almeida 
3  Dou graças a Deus, a quem desde os meus 
antepassados sirvo com uma consciência pura, de que 
sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de 
noite e de dia;  

4  e, recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-
te, para me encher de gozo;  

5  trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a 
qual habitou primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe 
Eunice e estou certo de que também habita em ti.  

2 Timóteo 1 



O caminho da fé não fingida 

Avó 

Lóide 

Mãe 

Eunice 

Filho 

Timóteo 



Promessas com juramento 
Eis que tenho posto esta terra diante de 
vós; entrai e possuí a terra que o Senhor 
prometeu com juramento dar a vossos 
pais, Abraão, Isaque, e Jacó, a eles e à sua 
descendência depois deles.  

Deuteronômio 1:8 



Promessas com juramento 

Abraão 

Isaque 

Jacó 



Linhagem de administradores 
1 Crônicas 26 

24 Sebuel, um descendente de Gérson, filho 
de Moisés, era o oficial encarregado dos 
depósitos dos tesouros.       

25 Seus parentes por parte de Eliézer foram 
seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o 
avô de Jorão, o bisavô de Zicri, o trisavô de 
Selomote...       

 



Linhagem de administradores 
26 Selomote e seus parentes estavam 
encarregados de todos os tesouros 
consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de 
famílias que eram os comandantes de mil e de 
cem, e pelos outros líderes do exército.  

1 Crônicas 26 



Moisés 

Gerson 

… Eliézer 

Reabias 

Jesaías Jorão 

Zicri 

Selomote 



 



Ciladas a serem evitadas pelos avós 
“Aposentar-se” da vida (ou a opção pela 

irrelevância) 

Ausência de responsabilidades 

Agora é curtir 

Agora vou cuidar de mim 



Ciladas a serem evitadas pelos avós 
Autocomiseração  

A espera do fim 

A murmuração, o lamento apontado para 
os outros 

A tristeza autoimposta (a que não vem de 
Deus) 

O deixar-se infantilizar pelos filhos 



Ciladas a serem evitadas pelos avós 
“Sensação” de credor  

“Eu ajudei vocês, agora vocês devem me 
ajudar” 

O ser pesado 

A ingratidão pelo serviço do outro 


