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Aula 13: Objetivos (Parte 1 de 2) 
 

Objetivos de Treinamento 
 

 

� Característica Principal: A Mudança 

O primeiro estágio do desenvolvimento, da infância à fase pré – escolar, abrange o período do nascimento até à idade de 

quatro ou cinco anos. Este período pode ser descrito com uma única palavra- mudança. Em cada aspecto do 

desenvolvimento a criança surpreende seus pais com mudanças dramáticas. 

� Mudança Física 

Pense na mudanças físicas. O bebê recém-nascido é imóvel. Não consegue levantar a cabeça, não pode rolar ou sentar, no 

entanto, forças poderosas, estão operando nele.Em poucos meses, consegue sentar-se, ficar de pé, arrastar-se e até andar. 

Logo, aprende a correr, pular e subir em árvores.Manipula objetos, aprende a alimentar-se. Não há outro período da vida 

em que a mudança física seja tão significativa. 

� Mudança Social 

A primeira mudança é com a mãe. Outros membros da família ampliam o círculo de pessoas familiares.Aprende a cativar 

os outros , a buscar aprovação. Com quatro ou cinco anos, já terá seus próprios amigos. 

� Mudança Intelectual 

A criança ainda pequena elabora os significados. Ouve a linguagem e generaliza as regras gramaticais. A experiência 

caracteriza-se pelo aprendizado.Sua curiosidade é visível. Aprende a conversar, contar, brincar, a ser engraçada e a ficar 

séria. Aprende a respeito dos valores- o que é importante e o que não é. 

� Mudança Espiritual 

Esse desenvolvimento pode ser pastoreado através do conhecimento e do amor ao verdadeiro Deus ou pode ser ignorado. 

Ambas as alternativas produzem desenvolvimento espiritual. A criança aprende a adorar e confiar em Deus ou aprende a 

curvar-se diante de deuses falsos. 

� Uma Grande Lição 

Diante de tão dramáticas mudanças, em um curto período de tempo, é fácil perder o foco. Você precisa de um único 

objetivo de treinamento, estrito o suficiente para dar-lhe direção em situações concretas e amplo o suficiente para envolver 

o mundo em mutação da pequena criança. 

� Foco em Direção a Deus 

A obediência é uma resposta a Deus. Os filhos necessitam aprender que foram feitos para Deus. Têm um dever para com 

Ele.Deus tem o direito de governá-los. Sem essa verdade, os filhos não se sujeitarão aos pais.Nunca conseguirão enxergar 

a vida em termos de dar glória a Deus, tornar-se-ão voltados para si mesmos, comoos principais adoradores em seu 

próprio mundo. A submissão à autoridade terrena é uma aplicação específica do ser uma criatura sob autoridade de Deus. 

Familiarize seu filho com autoridade e submissão enquanto são pequenos. Estas lições estabelecidas nos primeiros anos de 

vida, produzirão frutos durante toda a infância. Estabeleça estes princípios e elimine a necessidade de ter repetidas 

competições de autoridade. 

� O Círculo da Benção 

Em Efésios 6. 1-3, Deus delineou um círculo de grande benção. Os filhos devem viver dentro do círculo da submissão à  

autoridade dos pais. Submissão aos pais significa honrar e obedecer. Dentro deste círculo as coisas vão bem e eles 

desfrutam de vida longa. 

� Os Resultados são Bons 

Assegura-se a obediência não para que os pais sejam obedecidos para seu próprio bem.Os pais devem ser obedecidos para 

o bem dos filhos.O filho desobediente afasta-se da benção que lhe foi prometida. Serão eles os diretos beneficiários da 

obediência aos pais. 
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