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Material RecomendadoMaterial Recomendado
• Material - Apostila no Site da IBCU
• Livro Base: Bíblia
• Outras referências:

–Pastoreando o coração da criança –
Tedd Tripp - Editora Fiel

–Como ensinar Doutrinas Bíblicas para
crianças – SAM Doherty

–Pescadores de Crianças – C.H. Spurgeon



Que cursoQue curso éé este?este?
Nosso foco:
• Pais devem dirigir seus filhos!
• Pais devem educar seus filhos!
• Pais devem ser exemplo para seus

filhos!
• Este curso é um curso de:

• EDUCAEDUCAÇÇÃO DE PAISÃO DE PAIS
• Criança vê... Criança faz...



Você estVocê estáá sendo observado?sendo observado?



ComunicaComunicaççãoão
• Deuteronomio 6:1-9



FamFamíílialia
O que caracteriza um grupo como

família?
–Comunicação,
–Respeito,
–Cooperação,
–União,
–Compreensão,
–Fé ,
–Amizade,
–Amor…



Adotando MAdotando Méétodos Btodos Bííblicosblicos
• Comunicação

–Dt 6: 1-2



ComunicaComunicaççãoão
Você nunca terá o coração de seu filho

se só conversa com ele quando algo
sai errado! – Pv 2:2



ComunicaComunicaççãoão
Como pastorear o coração do seu filho?
Entendendo suas:
• Motivações
• Objetivos
• Vontades
• Anseios
• Desejos



• Motivação – É o conjunto de fatores
psicológicos de ordem fisiológica,
intelectual ou afetiva, os quais agem
entre si e determinam a conduta de
um individuo. Surge dentro do
individuo, não há como ser imposta!

Fonte: Escola Sheknah.

• Lc 12:29-30
• Cl 3:23

ComunicaComunicaççãoão



ComunicaComunicaççãoão
Entendendo seus:
• Objetivos – Aquilo que existe

independentemente dos
pensamentos, diz respeito ao mundo
exterior.

• I Tm 1:5



ComunicaComunicaççãoão
Entendendo suas:
• Vontades – Ação com

intencionalidade
definida.

• Gn 17:1
• Sl 37:34



ComunicaComunicaççãoão
Entendendo seus:
• Anseios - Desejo ardente, anelo:

anseios de felicidade
• Sl 38:9
• Marcos 4:19



Como pastorear o coração do seu filho?
Entendendo seus:
• Desejos - Vontade de possuir ou fazer

algo.

ComunicaComunicaççãoão

• Sl 112:10
• Sl 73:25
• Sl 119:20



ComunicaComunicaççãoão
O objetivo é expor a sua natureza real,

pecadora, incapaz de cumprir os
mandamentos, e encorajá-los à fé no
Senhor Jesus!

• Pv 28:13
• Sl 32:5



ComunicaComunicaççãoão
Comunicação de qualidade deve ser:

• Abundante – Tempo
–Mt 28:19-20

• Rica – Conteúdo
–Colossenses 3:16

• Multiforme – Variada
–Efésios 3:16-19



Avaliando o CustoAvaliando o Custo
• Comunicação honesta, integral e

verdadeiramente bíblica custa caro!
• Dt 6:5



Avaliando o CustoAvaliando o Custo
• Conversa perspicaz e profunda leva

tempo e requer flexibilidade!
• I Co 9:19-23



Avaliando o CustoAvaliando o Custo
• Pais sábios começam a conversa

quando a criança está disposta a
falar! - Eclesiastes 3:1-8



AvaliandoAvaliando oo CustoCusto
• É preciso ser um bom ouvinte.

Dt 6:3-4



AvaliandoAvaliando oo CustoCusto
• Comunicação sábia requer:

–Resistência Mental
–Manter o foco
–Evitar assuntos sem importância
–Colocar de forma alternativa as

perguntas não respondidas
–Trazer integridade à relação
–Demonstrar o vínculo de filiação

Divina



AvaliandoAvaliando oo CustoCusto
Comunicação sábia requer:

–Reconhecer alegrias e temores.
Rm 7:7-25

–Compartilhar uma vida de arrepen-
dimento, confissão e perdão. I Jo 1:9

–Reconhecer seu próprio pecado e
fraqueza. Tg 5:16

–Admitir quando estiver errado e estar
pronto a pedir perdão. Cl 3:13



Avaliando o CustoAvaliando o Custo
• Comunicação sábia requer:

–Humildade: O direito de fazer uma
avaliação inquisitiva e honesta repousa
na disposição de fazer o mesmo
consigo.

–Tg 5:16



Contando as BênContando as Bênççãosãos
• Relação Benefício x Custo



Relacionamento Pai x FilhoRelacionamento Pai x Filho
• O bom relacionamento em casa irá

evitar que busquem más
companhias.

• PV 13:20
• PV 12:26



Relacionamento Pai x FilhoRelacionamento Pai x Filho
• Filhos desejam ser conhecidos,

entendidos, discipulados e amados.
• Pv 9:8-9



PreparaPreparaçção para outrosão para outros
relacionamentosrelacionamentos



• Todas as vezes que carinhosamente
você extrai os mais profundos
anseios, esperanças, pensamentos,
idéias e desejos de seus filhos,você
se torna um exemplo de como servir,
nesta importante área do
relacionamento!
–Pv 31:26 , Pv 16:23

PreparaPreparaçção para outrosão para outros
relacionamentosrelacionamentos



• Seus filhos passarão a compreender
que a vida tem tanto a ver com
sentimentos como idéias.
–Pv 15:33

Compreensão Plena da VidaCompreensão Plena da Vida



• Uma visão de objetivos de longo e
curto prazo. O interesse não só pelo
que acontece mas também o “por
quê”! Is 48:17

Compreensão Plena da VidaCompreensão Plena da Vida



• Compreensão Bíblica da humanidade
• Melhor compreensão pessoal. Sl 51:5
• Soberania de Deus. Rm 11:33
• O problema da humanidade é o

pecado! Rm 5:12, Rm 3:23
• Todos necessitamos da restauração

redentora de Deus. Sl 139

RedenRedençção Integrada com aão Integrada com a
VidaVida



Valem a pena os custos?Valem a pena os custos?



Perguntas Pertinentes:Perguntas Pertinentes:
a)a) Quais são os custos que você teria deQuais são os custos que você teria de

pagar para ter este tipo de comunicapagar para ter este tipo de comunicaççãoão
com seu(s) filho(s)?com seu(s) filho(s)?

b)b) Quanto você estQuanto você estáá disposto a pagar?disposto a pagar?
c)c) Como e Quanto você ouve seu(s) filho(s)?Como e Quanto você ouve seu(s) filho(s)?
d)d) Quais as questões de santificaQuais as questões de santificaçção que vocêão que você

teria de tratar, a fim de poder conduzir seusteria de tratar, a fim de poder conduzir seus
filhos no caminho do Senhor?filhos no caminho do Senhor?

AplicaAplicaççãoão PrPrááticatica


