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PARTE III: COMO DISCIPULAR OS FILHOS 

 
9. ENSINE AS BOAS NOVAS POR TODA VIDA  

 
 Uma pergunta feita com muita freqüência é: Como devo apresentar o evangelho a meus filhos? 
 Armadilhas, tanto reais como imaginárias, acabam intimidando cada pai e mãe que se vêem diante desta 
responsabilidade. Por um lado, há o perigo da supersimplificação. Por outro, não queremos confundir nossos filhos 
com detalhes teológicos que estão além do seu entendimento. 

 
9.1 ENSINANDO AS BOAS NOVAS DE SALVAÇÃO1 
 O Evangelho é simples e deve ser apresentado de forma simples. A chave é ser fiel e consistente tanto 
no ensinar quanto no exemplificar o evangelho. Alguns conselhos práticos: 
 
9.1.1 Invista tempo e seja completo 

▪ Resolva conduzir seus filhos a Jesus como uma tarefa de longo prazo e tempo integral. 

▪ Seja completo. Não há razão para os pais suavizarem ou reduzirem o evangelho ao conversar com 
seus filhos. 

▪ Não pense no evangelho como algo apropriado apenas a ocasiões evangelísticas especiais. 

▪ Não suponha que a primeira resposta positiva de seu filho signifique uma crença amadurecida na 
salvação 

 
9.1.2 Ensine todo o conselho de Deus  

▪ Não se renda a um reducionismo evangelístico, onde as propostas pré-enlatadas são aceitas como as 
grandes respostas ao incrédulo. 

▪ O tipo de ensino constante, fiel e diligente requerido por Deuteronômio 6.6,7 é incompatível com 
uma abordagem minimalista do evangelho. 

▪ O evangelho é a boa nova sobre Cristo. sendo assim, pode se afirmar que o evangelho inclui toda a 
verdade sobre Ele.  

▪ Nenhuma forma simplificada pode atender às necessidades de cada pessoa não regenerada. Todos os 
pecadores precisam entender que Deus é santo e que Cristo satisfez as exigências da justiça perfeita 
de Deus em benefício dos pecadores (1 Co 1.30). 

▪ Toda apresentação do evangelho deve incluir uma explicação da morte sacrificial de Cristo pelo 
pecado ( 1 Co 15.3) 

 
9.1.3 Destaque as doutrinas essenciais do evangelho 

▪ Ensine a respeito da Santidade de deus. Ele é absolutamente santo e por isso sua lei exige santidade 
perfeita (Lv 11.44,45; 1 Sm 2.2) 

▪ Ensine que pelo fato dele ser santo, Ele odeia o pecado (Ex 20.5; Sl 5.4). E que os pecadores não 
põem comparecer diante de deus (Sl 1.5; 24.3-4) 

▪ Mostre o pecado deles. Ajudar o filho a entender seu próprio pecado não significa critica-lo e 
subestima-lo o tempo todo. Na verdade, significa ser realista com sua condição espiritual. 

▪ Mostre que seu pecado não somente ofende aos pais, mas é cometido contra Deus (Ex 20.12) 

▪ Instrua sobre Cristo e o que ele fez (Fp 2.6-11) 

▪ Conte o que Deus exige dos pecadores. Ele os chama ao arrependimento (At 17.30). 
Arrependimento é uma mudança de coração e não deve ser comparado a nenhuma ação externa por 
parte da criança. 

▪ Aconselhe o filho a considerar o custo de uma vida com Cristo (Mt 16.24; Jo 12.24,25) 
 
 
 
 
 

 
1 J.MacArthur, Jr. COMO EDUCAR SEUS FILHOS SEGUNDO A BÍBLIA,  cap. 3 
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RESUMO: BOAS NOVAS PARA SEUS FILHOS (John MacArthur Jr.) 

1. Ensine-lhes a 

   Santidade de Deus  

a) Deus é absolutamente Santo, e por isso 
sua lei exige santidade perfeita 

b) Porque Deus é santo, odeia o pecado 
c) Os pecadores não podem comparecer 

diante de Deus  

Lv 11.44,45 
 
Ex 20.5; Sl 5.4 
Sl 1.5; 5.5 

2.Mostre o pecado deles a) O pecado é a violação da lei de Deus  
b) O pecado é o que torna a verdadeira paz 

impossível para o descrente 
c) Todos pecaram 
d) O pecado faz o pecador merecer a morte 
e) Os pecadores nada podem fazer para 

ganhar a salvação 
f) Os pecadores não conseguem modificar 

sua própria natureza pecaminosa 
g) Portanto, os pecadores não têm saída 

1 Jo 3.4 
Is 57.20,21 
 
Rm 3.10-12, 23 
Ez 18.4;Tg 1.15 
Is 64.6;Rm 3.20 
 
Jr 2.22 
Rm 8.7,8 
Hb 9.27 

3. Instrua-os sobre  

    Cristo e o que Ele  

    fez 

a) Ele é eternamente Deus 
b) Ele é Senhor de tudo 
c) Ele se tornou homem 
d) Ele é absolutamente puro e sem pecado 
e) Aquele que não tinha pecado se fez 

sacrifício por nosso pecado 
f) Ele derramou o próprio sangue como 

expiação pelo pecado 
g) Ele morreu na cruz para prover um meio 

de salvar os pecadores 
h) Ele se levantou da morte triunfantemente 
i) Sua justiça é imputada àqueles que 

confiam nEle 
j) Dessa forma Ele justifica gratuitamente 

todos os que confiam nele 

Jo 1.1-3,14 
Ap 17.14  
Fp 2.6,7 
Hb 4.15 
2 Co 5.21 
 
Ef 1.7 
 
1 Pe 2.24 
 
Rm 4.25 
2 Co 5.21 
Rm 4.5,6 
Rm 3.24; 5.1,2 
Gl 2.16; Jo 5.24 

4. Conte-lhes o que 

    Deus Exige dos  

    pecadores 

a) Deus chama os pecadores ao 
arrependimento 

b) Desvie seu coração de tudo que desonra 
a Deus  

c) Siga a Jesus  
d) Confie nele como Senhor e Salvador 

At 17.30 
Ez 18.32 
1 Ts 1.9 
 
Lc 9.23 
Rm 10.9 

5. Aconselhe-os a  

    considerar      

    cuidadosamente o  

    custo 

a) Tome sua cruz 
b) Esteja preparado para seguir a Cristo até 

a morte 

Mt 16.24 
Jo 12.24,25 

6. Estimule-os a 

   confiar em Cristo  

a) Conciliar com Deus 
b) Buscar ao Senhor  enquanto se pode 

achar 

2 Co 5.11,18-20 
Is 55.6,7 

 
9.1.4 Ensine os filhos diligentemente 

Muitos pais sentir-se-ão desqualificados a ensinar tantas coisas. Mas temos que lembrar de Dt 6.7 que diz 
sobre um ensino consistente e diligente.  

Este ensino se dá pelo próprio modelo vivido pelos pais, somado às suas instruções bíblicas. 
Nenhum pai precisa saber tudo, mas aqueles que negligenciam o estudo pessoal da Palavra de Deus terão 

maior dificuldade para transmitir as Boas Novas a seus filhos! 
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10. ENSINE SABEDORIA  
 
A tarefa de ensinar o evangelho às crianças não termina a responsabilidade de instrução dos pais em relação aos 

filhos. O princípio de Deuteronômio 6.6,7 inclui também o dever de ensinar aos filhos a sabedoria prática da vida. A 
sabedoria traz resultados  positivos (Pv 10.1) 

“Ninguém é verdadeiramente sábio se rejeita ou ignora a mensagem do evangelho” 
 
10.1 ENSINANDO A OBEDIÊNCIA 

O primeiro à sabedoria chama-se ‘obediência’. Um filho que não aprende a obedecer, nunca se tornará 
sábio. 

Ef 6.1-3 – Este é o primeiro mandamento com promessa. O mandamento sobre honrar pai e mãe ocupa 
o primeiro lugar na Segunda Tábua da lei.  

Na vida de toda criança, este é o primeiro princípio moral importante a ser aprendido sobre como se 
comportar com as outras pessoas. 

As Escrituras ressaltam e expandem reiteradamente o princípio do Quinto Mandamento, ensinando que 
honrar os pais implica em: 

 

• Obediência – Dt 21.18-21; Ef 6.1 

• Honra com palavras – Ex 21.17; Lv 20.9; Pv 20.20; 30.11 

• Demonstração de respeito de todas as formas – Lv 19.3 

• Demonstração de respeito a expressão facial – Pv 30.17 

• Escutar os conselhos – Pv 23.22-25 

• Jamais despreza os conselhos – Dt 27.16; Ez 22.7 
 

Este dever não acaba quando o filho se torna adulto. A inviolabilidade desta lei foi confirmada pelo próprio 
Senhor Jesus, que condenou os fariseus por encontrarem uma maneira de descumprirem o Quinto Mandamento 
depois de se tornarem adultos (Mc 7.9-13). 

 
10.2 DESENVOLVENDO A SABEDORIA2 

O livro de Provérbios no A.T. é um resumo inspirado da sabedoria prática. Os provérbios ali registrados foram 
reunidos por Salomão para o benefício de seu filho. A maior parte dele foi escrita pelo próprio Salomão, mas há 
provérbios de outras pessoas que foram coletados por ele. 

Os provérbios são, pois, um compêndio adequado para que pais e mães, particularmente pais, ensinem aos filhos 
o tipo de sabedoria que leva à prosperidade na vida. 

Podemos extrair algumas lições vitais que produzem sabedoria na vida de nossos filhos: 

• Ensine os filhos a temerem a Deus (1.7; 9.10) 
Primeiro aspecto é a reverência, o segundo o receio de desagradar a Deus  

• Ensine os filhos a guardarem suas mente (23.7; 4.23) 

• Ensine os filhos a escolherem as amizades (13.20; 1.10,11-18) 

• Ensine os filhos a controlarem as paixões (2.16-19; 5.3-5; 6.23-33) 

• Ensine os filhos a apreciarem o cônjuge (5.15...) 

• Ensine os filhos a terem cuidado com as palavras (4.24; 10.11, 20, 32; 16.32; 20.15) 

• Ensine os filhos a persistirem no trabalho (6.6-8, 9-11; 22.29; 10.4-5) 

• Ensine os filhos a usarem o dinheiro (3.9,10; 11.24-26; 19.17; 22.9) 

• Ensine os filhos a amarem o próximo (3.27-29) 
“ A verdadeira prosperidade não se vê nos valores materiais,  

mas na qualidade de vida que cada pessoa experimenta” 
 
 

 

 
2 MacArthur, cap. 4  


