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Pais que desejam exercer  
biblicamente seu papel investem no 

relacionamento com os filhos 

Pais que almejam ser bíblicos 
pastoreiam o coração dos filhos

Muito tempo é requerido para essa 
tarefa. Toma tempo.



Comunicar a fé aos filhos é atribuição 
fundamental de pais que temem a 

Deus - Sl.78.1-8 

É uma atribuição dada pelo         
próprio Deus aos pais 



A implicação desta ordem de Deus 
é que pais precisam conhecer 

aquilo que irão ensinar                
aos seus filhos

Precisam conhecer a Palavra         
e comunicá-la aos filhos



Dois problemas surgem daqui 

O 1º deles é que os pais estão cada 
vez mais sem tempo para seus estudos 

pessoais das Escrituras 

Ter um tempo devocional e ter um 
tempo para pensar em como    

ministrar à família se constitui a 
exceção e não a regra 



Onde eu preciso investir                    
em minha vida pessoal? 

Quais áreas são mais                  
difíceis para mim?

Onde devo investir em minha vida 
conjugal? O que é prioridade hoje? 

Onde devemos atuar?



Quais são as necessidades do filho...? 
Quais são as da filha...?

Como a Bíblia responde a essas 
perguntas? Quais são as suas 

direções? O que devo estudar e onde 
encontrar respostas a essas perguntas?



O 2º é que os pais têm muita 
dificuldade em saber como comunicar 

a Palavra aos filhos e como      
alcançar o coração deles 



A despeito de toda dificuldade que o 
nosso tempo impõe, aos pais está 

ordenado aprofundar-se pessoalmente 
na Palavra do Senhor e instruir seus 
filhos no caminho que devem andar                      

Sl.78.3-8; Pv.1.8; 6.20-23; 22.6



O processo começa com ensino formal 
da Palavra propriamente. O ensino 

permeia todo o processo, embora não 
seja o único elemento a ser 

considerado. Ele é fundamental,      
mas não único - Dt.6.7a



Outro elemento é a modelagem            
1 Co.11.1; Fp.4.9 

O ensino deve acontecer em todas as 
oportunidades do dia

Quando os pais concordam em ser 
modelos para os filhos, o ensino          

e a modelagem são naturais



Leve o filho a imitá-lo naquilo que você 
imita a Cristo. O que você quer que o 
filho seja, fale, pense, deseje, planeje, 

aspire? Seja você o modelo dele       
em todas as situações do dia



Modele o pensar do seu filho através 
das muitas situações nas quais vocês e 
eles estão inseridos. Ensine-o a pensar 
como Cristo pensaria naquela situação         

Fp.4.8



Modele em seu filho um desejo 
contínuo por estudar as Escrituras       

e decorar versículos                    
Sl.119.9-11

Encoraje o seu filho a uma               
vida devocional intensa



Orando pela família, pelos familiares e 
por outras famílias

Lendo histórias e depois livros cristãos

Modele as escolhas de amigos do filho                                          
Pv.13.20



Antecipe-se no cuidado:

Pessoas e Ambientes
Influências Poderosas

Dt.7.1-5

Amigos e associações perigosas
Pv.13.20

Relacionamentos intensos
e/ou com excessos



Modele em seu filho um    
compromisso com a sua igreja local             

Hb.10.23-25; Sl.122.1-5

Muitos dos hábitos dos pais quanto à 
igreja local poderão ser, num dado 

momento, os dos filhos



Um pai deveria estar atento às 
inclinações de seus filhos, tanto as 

piedosas como as não piedosas
Pv.20.11



A experiência mostra que muitos pais 
se ocupam e preocupam menos com a 

piedade do filho e mais com o seu 
desenvolvimento pessoal/profissional.

Estão focados em oferecer um padrão 
de vida para os filhos crendo ser esse 

um crucial indicador de interesse         
e cuidado paternos 



Muitos pais comunicam que ocupar-se 
com a preparação acadêmica e 

profissional dos filhos são os dois focos 
que determinam se estão ou não sendo 
pais competentes para seus rebentos



À luz do que estamos considerando até 
aqui, a tarefa de preparar os filhos para 
um viver piedoso em todas as áreas de 

sua vida foi dada por Deus aos pais



O investimento da família não evita 
erros futuros, uma vez que escolhas 
são individuais, mas tem uma função 

preventiva importante

Pais protegem seus filhos quando 
investem no coração deles visando 
uma vida piedosa diante de Deus



Filhos podem ser tremendamente 
agressivos e desrespeitosos com seus 
pais. Pais que cultivam intimidade com 

Deus por meio de Sua Palavra não 
devem permitir tal abuso

Porque amam a Deus, pais não   
devem tirar proveito das parcialidades         

dos filhos, mas protegerem-se  
mutuamente contra essas       
situações e manipulações



Outro elemento é a correção             
II Tm.3.16,17 

Onde? Quando? 

O que o filho revela em alguns 
ambientes? O que ele revela com 
algumas pessoas? Ele bate em 

outros ou em você? Ele mente? Ele 
desafia autoridade?



Ele obedece sempre que recebe  
uma instrução ou tem sempre     

uma pergunta ou            
consideração para fazer? 

Ele desafia a ordem obedecendo 
parcialmente sempre testando os 

limites?



Os filhos devem ser corrigidos não 
porque desobedeceram você, mas 

porque desobedeceram a Deus 
Pv.22.15; 29.15



O uso da vara diz à criança que:

Ela pecou contra Deus
Ela precisa saber que o pecado 

desagrada a Deus

Que o pecado tem más 
conseqüências

Uma delas é a dor que o pecado traz



Quando usada adequadamente,        
a vara é um ato de amor            

Hb.12.5-11

Transmite segurança e esperança

Redireciona, reorganiza, reorienta

Foca na piedade e no reto caminho



Mira na transformação do coração

Pais e filhos trabalham juntos um 
relacionamento baseado na Palavra 

de Deus



Ensino

Modelo
Correção

As Etapas 
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