
 PAIS
  responsabilidades

dos 

Privilégios e



Educar filhos 

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

não é fácil...



Pais cometem erros  
por razão de:

• Desconhecimento
Todo pai comete erros no começo. Não tem experiência…

• Presunção
Alguns, mesmo inexperientes, acham que sabem tudo…
Isso dificulta o aprendizado...

• Natureza humana
Alguns pais têm séria deficiência de caráter…
Fazem cada uma!!!



A base da educação
"Ouça, ó Israel! O Senhor, nosso Deus, é único. 
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, 

de toda a sua alma e de toda a sua força.
Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. 
Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito 
delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, 
quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e 
prenda-as à testa como lembrança. Escreve-as nos batentes 

das portas  de sua casa e em seus portões.”

Deuteronômio 6.6ss



"Ame o Senhor…"

 Noutra versão:

“Ensine-as com persistência a seus filhos...”

Como?
Uma outra versão usa o termo inculcar 

(ou seja, meter na cabeça)

Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu 
lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos.



"Converse a respeito delas [as palas das de Deus] 
quando estiver em casa e quando estiver 

caminhando, quando se deitar e quando se levantar. 
Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como 

lembrança. Escreve-as nos batentes das portas  de sua 
casa e em seus portões.”



 Foi exatamente isto que eu vi os judeus fazendo no chamado 
Muro das Lamentações, em Jerusalém. Numa cerimônia c 
Hamada Bar Mitzvah, o pai introduz o filho na leitura e 

aprendizado da Lei de Deus.
 Ele praticam literalmente o 

"amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança". 



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

Meter na cabeça dos 
filhos, desde sua tenra 

idade,
o temor a Deus
o amor a Deus
a obediência 

a Deus
(e o evangelho) 



Felizes as crianças cujos pais 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 conhece  as Sagradas Letras, 
que são capazes de torná-lo sábio para a salvação 

mediante a fé em Cristo Jesus”  
(II Tm 3.14-15)



Então, a base de toda educação,  
da verdadeira educação é 

fé em Deus  
amor a Deus 

 obediência a Deus! 
Essa educação é mais importante que 

brinquedos caros, bens materiais e  
boas escolas  

(por melhores e também importantes sejam estas 
outras bênçãos…)



Nunca se esquecer, 
nunca se afastar!

“Em breve, o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que ele 
jurou dar a seus antepassados…  Quando  [isso acontecer] 

cuidem para não se esquecerem do Senhor, 
que os libertou da escravidão na terra do Egito. 

Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam-no… 
Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor” 

Continuando em Deuteronômio 6.10ss



Quando isso acontecer, quando tudo estiver bem

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

“Não se esqueçam do Senhor!” 
Muitos buscam a Deus, vão à igreja, oram ou pedem 

orações qual do enfrentam uma adversidade… Depois, 
quando as coisas ficam bem,  

se esquecem do Senhor…

Vivemos numa sociedade que tem  
muitos outros “deuses”  

(profissão, status, dinheiro, sexo etc.)



Juntamente com o ensino, os pais precisam dar a seus filhos
 amor, proteção e bom exemplo 

É isso que Deus, o Pai do 
Céu, dá a seus filhos:

“O Senhor é meu pastor, e 
nada me faltará… 

Não terei medo, pois tu estás 
ao meu lado ” (Sl 23)

“Como filhos amados de Deus, imitem-nos em tudo que 
fizerem” (Ef 5.1)

Amor e proteção



Disciplina
Em muitos casos, palavras não bastam!

Dada a natureza 
pecaminosa, presente até 

no bebê mais lindo e 
fofinho, os pais, muitas 

vezes, terão que corrigir e 
disciplinar seus filhos, com 

firmeza
_____________

Em muitos casos, palavras não bastam, e a disciplina 
tem que ser mais contundente.

É o que vemos nos versículos a seguir…



“A insensatez está ligada ao coração da 
criança, mas a vara da disciplina a 

livrará dela” (Pv 22.15)

“Quem se nega a castigar seu filho, não 
o ama; quem o ama não hesita em 

discipliná-lo” (Pv 13.24) Por amor, não por prejuízo 
próprio ou com raiva!

Hb 12.5-11
“O Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita 

como filho… Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi 
disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos 

os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade… 
Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada… 
Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz…”



Pais

Conheçam e ensinem a Palavra a seus filhos
Amem, protejam e cuidem de seus filhos

Disciplinem seus filhos com firmeza

Sejam um exemplo e uma inspiração para seus filhos

Amem o Senhor; não se esqueçam do Senhor

Deus os abençoe!


