


Educar filhos não é 
fácil...

Como cristãos, 
precisamos 
conhecer e praticar 
o que a Bíblia diz 
a respeito



Prejuízos da paternidade
•  Desconhecimento!
     Todo pai lembra-se e arrepende-se de erros que cometeu, 

principalmente com o primeiro filho. Não sabia...

•  Presunção!
     Por outro lado, pais iniciantes, às vezes, acham que sabem tudo. 

Isto dificulta o aprendizado...

•  Maldade humana!
      Alguns pais têm séria deficiência de caráter, e, conquanto façam 

algumas coisas boas a seus filhos, fazem também coisas terríveis...



“O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o 
Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda 
a sua alma e de todas as suas forças. Que todas 

estas palavras que  hoje lhe ordeno estejam em seu 
coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. 

Converse sobre elas quando estiver sentado em 
casa, quando estiver andando pelo caminho, 
quando se deitar e quando se levantar...” 

Deuteronômio 6.4ss



A base de toda educação, 

da verdadeira educação: 

fé em Deus, 

amor a Deus

 obediência a Deus! 



“O Senhor... os conduzirá à terra que jurou aos seus 
antepassados...  Quando isso acontecer, e vocês comerem e 
ficarem satisfeitos, tenham cuidado! Não esqueçam o 
Senhor que os tirou do Egito, da terra da servidão. Temam 

o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto...” 
(Dt 6.10-13) 



As promessas a Israel se aplicam a nós

Significam que, 

crendo em Deus, 

amando a Deus, 

obedecendo a Deus,

seremos abençoados, bem sucedidos 

e felizes!



Mas quando isso acontecer, quando tudo estiver bem, 
não devemos nos esquecer de que 

foi  Deus quem nos deu tudo...

Há quem busque a Deus só na aflição e na necessidade...

“Não sigam outros deuses, 
os deuses dos povos ao redor” 

“Não esqueçam o Senhor!

Isto aplica-se a nós que vivemos numa sociedade que tem 
muitos outros “deuses”



 Mas, voltemos à parte do texto que se aplica aos pais:

“O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o 
seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas 

as suas forças. 
 “Que todas estas palavras que  hoje lhe ordeno estejam em 

seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos...”

Como?

Na versão RA, o termo é  
inculcar, ou seja, meter na cabeça



 “ Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, 
quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e 

quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e 
prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de 

sua casa e em seus portões...” (vs.7-9) 



 Foi exatamente isto que 
eu vi os judeus fazendo 

no chamado 

Muro das Lamentações,

 em Jerusalém!



Não precisamos destes paramentos judaicos, mas, sim, do que 
significam, praticamente, no texto de Deuteronômio

Precisamos, de todas as maneiras, 
meter na cabeça dos nossos filhos, desde a tenra idade,

o temor a Deus
o amor a Deus

a necessidade e conveniência da 
obediência a Deus 



A caixinha na testa tem um
rolinho de papel com o texto 

Deuterômio



Felizes as crianças cujos pais lêem para elas e lhes ensinam 
persistentemente (inculcam) as histórias bíblicas e os 

valores cristãos!

Foi o caso de Timóteo, a quem o Apóstolo Paulo escreveu: 

“Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem 
convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque 

desde criança você conchece as Sagradas letras, que são 
capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé 

em Cristo Jesus”  
(II Tm 3.14-15)



Quando palavras não bastam

O que dissemos é a base, o começo da educação, 
o mais importante 

Todavia, dada a natureza pecaminosa, presente até no 
bebê mais lindo e fofinho, os pais, algumas vezes, terão 

que corrigir e disciplinar seus filhos



Pv 22.15
“A insensatez está ligada ao 

coração da criança, 
mas a vara da disciplina a 

livrará dela”

Pv 13.24
“Quem se nega a castigar seu 

filho, não o ama; 
quem o ama não hesita em 

discipliná-lo”

Por amor,
não por prejuízo 
próprio ou com 

raiva!


