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Aula 09: Adotando Métodos Bíblicos: Comunicação 
 

Uma Vida de Comunicação (80 minutos) 
� Uma Vida de Comunicação 

 A comunicação não apenas disciplina. Ela também discipula; pastoreia o coração dos filhos no caminho do Senhor. 
Como o ensino de Deuteronômio 6 , esta comunicaçào ocorre ao deitar, ao acordar, ao levantar, ao andar, ao sentar. Você 
nunca terá o coração de seus filhos, se conversa com eles somente quando algo deu errado. 

� Pastoreando o Coração 
Pastorear os corações dos filhos implica em ajudá-los a entenderem suas motivações, objetivos, vontades, anseios e 
desejos. Isso expõe a natureza da realidade e encoraja-os à fé no Senhor Jesus. Empreende-se o processo o processo de 
pastorear, através da comunicação abundante, rica e multiforme. 

� Avaliando o Custo 
A comunicação honesta, integral e vedadeiramente bíblica custa caro. Conversa perspicaz e profunda leva tempo. As 
crianças exigem tanto tempo quanto flexibilidade. Elas não derramam seu coração ou se expõe mediante uma entrevista 
agendada. Pais sábios começam uma conversa quando a criança está disposta a falar. Ë necessário tornar-se um bom 
ouvinte, senão perderá preciosas oportunidades, se ouvir somente a metade do que seus filhos tem a dizer. A melhor 
maneira de treinar seus filhos a serem bons ouvintes é ouvindo-os ativamente. A comunicação sábia requer resistência 
mental. Você deve manter seus pensamentos em foco. Deve evitar a tentação de falar de assuntos sem importância.As 
perguntas que não foram respondidas devem ser colocadas de maneira nova. É preciso trazer integridade à interação com 
os filhos. É necessário deixá-los ver o vínculo de filiação entre Deus e você . É preciso reconhecer as alegrias e temores e 
como você encontra conforto em Deus. Compartilhe uma vida de arrependimento e gratidão. Reconheça seu próprio 
pecado e fraqueza. Admita quando estiver errado. Esteja pronto a buscar o perdão de seus filhos. O direito de fazer uma 
avaliação inquisitiva e honesta repousa na disposição de fazer o mesmo consigo. 

� Contando as Bençãos 
Nos negócios é comum fazer-se uma análise de custo X benefício. O propósito é verificar se os benefícios são 
suficientemente grandes para justificar o custo.Consideraremos algumas reais bençãos que nos levam a assumir esse 
custo. 

� Relacionamento Pai-Filho 
As pressões dos anos da adolescência levam a criança para longe de casa. Esta é a hora quando desenvolvem 
companheirismo com aqueles que os compreendem. Estão procurando por relacionamentos nos quais alguém os conheça, 
entenda e ame. Seus filhos não deveriam ter de sair de casa para isso. Você pode oferecer relacionamentos familiares nos 
quais eles se sintam compreendidos e aceitos. Evite que seus filhos  sejam  atraídos pelas “más companhias”  porque o 
que ele está buscando é o companheirismo. Os filhos desejam ser conhecidos, entendidos, discipulados e amados. 

� Preparação para Outros Relacionamentos 
Seus filhos precisarão de habilidades de comunicação finamente aguçada, adequada a cada tipo de relacionamento que 
desenvolverão. Quer na posição de empregador ou de empregado precisam entender os outros e expressarem seus 
pensamentos. Como esposo e esposa precisam das mesmas habilidades. Como consumidores, cidadãos, membros do 
corpo de Cristo ou pais- devem aprender a falar com precisão e exatidão. O lar é onde se desenvolve estas habilidades. 
Que grande vantagem a criança possui se aprende a articular seus pensamentos e idéias e a entender os outros. 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. 

� Compreensão Plena da Vida 
A comunicação sensível com seus filhos os capacitará a entenderem a complexidade da vida. Eles aprendem que a vida 
tem a ver tanto com o mundo dos sentimentos quanto com o das idéias. Isso significa entender a si e aos outros, significa 
ter uma visão de longo prazo assim como objetivos de curto prazo. A comunicação se interessa com “o que” aconteceu e o 
“por quê”. 

� Redenção Integrada com a Vida 
Toda esta  comunicação dá aos filhos uma compreensão bíblica da humanidade.  Dá-lhes uma melhor compreensão de si 
mesmos. Ajuda-os a entenderem os padrões de Deus. Aprendem que Deus é supremo.Esta compreensão fornece-lhes um 
referencial bíblico pelo qual podem entender a vida. Aprendem a ver que o problema da humanidade é o pecado. Somos 
todos culpados como também  vítimas. Somos todos pecadores e necessitamos da restauração redentora de Deus . 

� Valem a Pena os Custos? 
Sem dúvidas, outros benefícios podem ser deduzidos. E são grandes. E quanto ao custo? Todo pai deseja o melhor para 
seu filho.O custo é grande:significa estar disponível e engajado completamente na arte de ser pai ou mãe. Há uma forma 
simples de saber  o custo da comunicação profunda e plena: considerar a paternidade ou a maternidade como uma das  
tarefas mais importantes, enquanto os filhos estão no lar. Este é o seu chamado. Ë necessário criá-los no temor e 
admoestaçào do Senhor. Não se pode se conseguir isto sem se investir. Você só tem uma breve oportunidade para fazer 
isso. Não pode voltar atrás e refazer. Ser pai ou mãe significará não poder fazer todas as coisas que poderia fazer, se não 
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tivesse filhos. Significará que você não poderá estar disponível para todo tipo de interesse que surge. Os custos são altos. 
Este é o caminho da benção, por ser o caminho da obediência. Este tipo de comunicação custa caro? Sim! Não apenas por 
ser  o caminho da obediência, mas por ser o caminho da benção. Os benefícios excedem em muito o custo. 

� Aplicação Prática 
Descrevemos um tipo de comunicação. Se você tivesse esse tipo de comunicação com seus filhos, quais seriam os custos 
para você? Você está disposto a pagar esse custo? Como você ouve o que seu filho diz? Quais as questões de santificação 
que você teria de tratar, a fim de conduzir seus filhos nos caminhos do Senhor? 

 
  Aprendendo a se comunicar 
 
  Fernando Gonsales 

 
 
 
 
 
 
 


