
Nunca é cedo demais para começar a ensinar e a colocar no 
coração e na mente das crianças o conhecimento da Palavra de 
Deus. São palavras de vida eterna!

Sabemos muito bem que os bebês aprendem e muito, das 
impressões que recebem, especialmente dos seus pais. Eles 
aprendem bem cedo se são amados ou rejeitados. Os pais sábios 
certamente saberão usar suas mãos e recursos não só para dar 
carinho e alimentar a criança recém-nascida, mas também para 
lhes ensinar a obediência, de tal maneira que seus �lhos 
aprendam o que signi�ca ceder a sua própria vontade. Os pais 
sábios saberão inspirar seus �lhos a levarem Deus a sério dando 
exemplo de amor e dedicação a Deus.

Os ensinos que a criança recebe na infância deixam 
impressões mais fortes do que quaisquer outras e permanecem 
durante a vida toda. Pv 22.6 diz: “Ensina a criança no caminho 
em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará 
dele”. 

Pais e avós, não sejam negligentes nesse investimento! Não 
foi por acaso que Timóteo se destacou e foi bem sucedido 
quando adulto. Sigam o exemplo de sua mãe e de sua avó. 
Priorizem o seu conhecimento e relacionamento com Deus e 
com as Escrituras! Isso é mais excelente do que qualquer outro 
cuidado que possam ter sobre seus �lhos e netos.

Quero encorajar vocês a participarem destes dois eventos 
para pais que acontecerão neste mês aqui na IBFonte: No dia 
10/08, às 19h00, acontecerá a O�cina para Pais sobre 
“Conhecendo o Projeto Escola sem Partido”, pelo respeito ao 
direito dos pais de dar aos �lhos a educação moral conforme 
suas convicções” e no dia 31/8, às 8h30, o Seminário “Não perca 
seu �lho”, sobre os impactos da intimidade com Deus na vida dos 
�lhos. Informações e inscrições pelo site: 
www.igrejafonte.org.br

Participem e convidem seus amigos!
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Como os pais estão preparando a próxima geração? O que 
estão fazendo para que não percam seus �lhos? Muitos pais 
estão lamentavelmente cedendo aos conselhos de educadores e 
aceitando a ideia de que não convém ensinar verdades bíblicas às 
crianças, pois deverão livremente fazer essa escolha somente 
quando crescerem. Outros, embora cristãos, dão mais 
importância aos conselhos de educadores humanistas do que aos 
conselhos de Deus revelados claramente em Sua Palavra e por 
conta disso supervalorizando tanto seus �lhos quanto o cuidado 
que devem ter por eles, mas sem considerar que o melhor para 
pais e �lhos, é amar a Deus sobre todas as coisas e andar em Seus 
caminhos.

É urgente voltar às Escrituras e ensinar desde cedo aos �lhos 
as verdades que farão toda a diferença em suas vidas agora, no 
futuro e na eternidade.

A Bíblia é de fato o livro mais apropriado e importante para 
ser ensinado a crianças de qualquer idade. Sem dúvida, no 
desenvolvimento da criança há um processo na aprendizagem 
em que na medida em que ela se desenvolve, vai adaptando para 
a próxima fase de sua existência e ajustando as informações 
recebidas na fase anterior. Se ela não receber nenhuma 
informação bíblica agora, nos primeiros anos de vida, não terá 
nada para adaptar depois. Mesmo que ela não conheça agora 
todo o conteúdo das Escrituras, o que importa é que ela seja 
instruída, alimentada e moldada através das verdades absolutas 
e infalíveis da Palavra de Deus. 

Ao lermos o relato bíblico sobre a infância e crescimento de 
Timóteo, claramente percebemos que ele aprendeu desde a 
infância, desde cedo, a Palavra de Deus. Ele tinha familiaridade 
com as Escrituras desde pequenino. É claro que talvez não 
soubesse tanto quanto sua mãe Eunice ou sua avó Lóide; mas 
sabemos que ele conhecia bem as Escrituras (2 Tm 2.15).

Pais, uma criança pode perfeitamente receber a Cristo como 
seu Salvador após entender o Evangelho. Ela pode torna-se um 
pequeno seguidor de Jesus. Foi dessa maneira que Timóteo foi 
preparado para os desa�os que haveria de enfrentar no futuro, 
quando adulto.


