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DESCRIÇÃO 
Um discipulado que expõe valores bíblicos para os pais trazendo os princípios eternos sobre a educação de filhos. 
 
PROPÓSITO 
Proporcionar entendimento bíblico e prover recursos práticos para a educação de filhos, não somente buscando algo 
que dê certo, mas aquilo que é certo. 
 
OBJETIVOS 
No final do curso os pais serão capazes de... 
a) Conhecer melhor o que a Bíblia diz sobre a educação de filhos 
b) Comparar o modelo e padrão bíblico com o oferecido pela educação convencional 
c) Se envolver integralmente na formação dos filhos, através do cumprimento de seu papel no processo educacional. 
d) Avaliar seus conceitos e valores sobre a educação de filhos 
e) Estabelecer um projeto pessoal (pais) para a educação dos filhos 
 
 
CONTEÚDO 

Introdução  
1. Autoridade bíblica x humanista 
2. Autoridade delegada aos pais 
3. Autoridade do pai e da mãe 
4. O âmago da questão: O coração 
5. A maior necessidade do filho 
6. Examinando os propósitos 
7. Modificando os propósitos 

8. Estabelecendo propósitos bíblicos 
9. Ensine as boas novas por toda vida 
10. Ensine a sabedoria 
11. Princípio bíblico da disciplina 

Princípio bíblico da disciplina 
12. Como disciplinar 
13. Usando a Bíblia para o treinamento dos filhos 
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Introdução: ALGUNS DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO DE FILHOS  
 
   Em nossa sociedade espera-se que as pessoas tenham mais ou menos 15 anos de educação antes de poderem 
ensinar nas escolas públicas. Os médicos estudam mais ou menos 25 anos para exercer a medicina. Carpinteiros e 
mecânicos trabalham anos como aprendizes. Mas para o trabalho de educar um filho, não damos nem exigimos 
qualquer treinamento formal.1 
    

Os filhos, como os pais, têm diferentes personalidades e as diretrizes bíblicas para a sua educação não são tão 
específicas quanto algumas pessoas gostariam que fossem. Mas existe um texto no A.T. que reúne princípios centrais 
no discipulado do lar: 

 
Dt 6.1-8  
    

OUVIR O bom pai procura ouvir os mandamentos de Deus e compreende-los tão bem que eles “estarão no 
coração”. Este aprendizado é feito através do estudo regular da Palavra de Deus, a Bíblia, 
interpretada para nós pelo Espírito Santo. 

OBEDECER O conhecimento não basta. Além de ouvir é preciso praticar os mandamentos de Deus. Quando os 
pais deixam de obedecer a Deus é mais difícil para os filhos obedece-los. 

AMAR Devemos amar o Senhor e nos entregarmos a Ele de todo o coração, alma e força. A ênfase está no 
comportamento dos pais. Deus deve ser o primeiro na vida dos pais. 

ENSINAR a) Diligentemente – Embora não seja a única tarefa dos pais na vida, a educação dos filhos em 
momento nenhum pode ser leviana. 

b) Repetidamente – O ensino não é um esforço único, mas deveria preocupar os pais dia e noite. 
c) Naturalmente – quando nos sentamos, andamos, deitamos e levantamos, devemos procurar 

oportunidades para ensinar 
d) Pessoalmente – O que dizemos raramente tem mais influência do que aquilo que fazemos. 

Portanto, ouvir, obedecer e amar fornece um exemplo que reforça o que é dito. 
 

    
Outra questão para se pensar é nas causas dos problemas na educação dos filhos. Apesar de nem sempre 
encontrarmos na literatura uma concordância, podemos destacar algumas causas: 
 

• Instabilidade no Lar 
   Quando os pais não estão se dando bem, os filhos sentem-se ansiosos devido a instabilidade; culpados por temerem 
ter causado o conflito e sentem-se irados por ficarem de lado, esquecidos. Podem ainda temer serem abandonados. 
Lares instáveis produzem filhos instáveis. 

    

• Falhas dos Pais 
   Abusos físicos, psicológicos e emocionais permitem um ambiente desconfortável e inseguro para os filhos. É 
comum ouvir de pais que maltratam fisicamente seus filhos (pedofilia, espancamento, castigos rigorosos, etc) ou 
então, excedem em críticas ou desprezos ou ainda comparações. 
 

• Necessidades não satisfeitas 
Exigências básicas para a vida como: segurança, aceitação, amor, louvor, disciplina e a busca de Deus, quando não 
satisfeitas, prejudicam o amadurecimento e freqüentemente surgem problemas. Cada uma destas áreas tem sua 
importância e deve ser tratada com honestidade por parte dos pais. 
 
 
 
 
 

 
1 S. Bruce Narramore, Help! I’m a parent (Grand Rapdis: Zondervan, 1972), p.11 
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• Negligência da parte espiritual 
   Embora a Bíblia não falta muito sobre crianças, ela enfatiza a importância de ensina-las a respeito de Deus.2 Uma 
criança que não receba instrução de como colocar sua fé em Deus, no máximo conseguirá se tornar um religioso, caso 
seus pais freqüentem alguma igreja. 
 

• Outras influências 
As doenças e defeitos físicos, a doença grave ou morte de pessoas queridas, experiências traumáticas prematuras 
(acidentes, incêndios no lar, etc), rejeição dos companheiros, e a experiência de um fracasso, podem criar problemas 
mais tarde na vida. Como resultado desses acontecimentos, as crianças podem desenvolver autoconceitos errados 
que precisarãos ser tratados em sua educação. 
 
   Charles Swindoll ainda propõe pelo menos 12 conflitos que os pais devem resolver no cenário doméstico:3 
 

1 Finanças 7 Morte 

2 Mães trabalhando fora 8 Crime 

3 Opinião pública (vale a pena ter filhos) 9 Fugitivos (crianças) 1 milhão/ano 

4 Objetivos  10 Abuso 

5 Divórcio 11 Ilegitimidade (adolescentes mães) 

6 Drogas e álcool 12 Falta de tempo 

 
   Diante das questões apresentadas fica apenas uma solução, i.e., Rm 15.4. Se você quer ter sucesso na educação de 
seu filho, tenha a Bíblia como seu livro texto, pois ela não foi lhe dada para torna-lo esperto como o diabo, mas santo 
como Deus. E ainda a Bíblia não é nos dada para nos tornar inteligentes, mas para transformar nossas vidas, e isto, 
vale também para nossos filhos. 
 
CONCLUSÃO 
 
Chave para a Educação de Filhos: 
 

a) Compromisso dos pais com Deus (Mt 22.37-38) 
b) Compromisso dos pais com a Palavra de Deus (Sl 119.11, 105) 
c) Compromisso dos pais com o matrimônio (1 Pe 3.1-7; Ef 5.18-6.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 veja Dt 6.1-9; Pv 22.6; Sl 78.1-8 
3 Charles Swindoll, Você e Seu Filho (United Press, 2001) pp.15-17 


