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Lição 9 
Deveres dos Pais 

 
     Filhos bem disciplinados e obedientes, não “acontecem” simplesmente, 
assim como um belo jardim de flores não “acontece”, simplesmente. 
Ambos requerem esforços. A responsabilidade de cultivar o jardim está 
sobre o jardineiro. E a responsabilidade de ensinar, disciplinar e amar os 
seus filhos está sobre os pais. 
     Quando os pais têm o seu apropriado relacionamento com Deus, e dão 
um bom exemplo, eles acham relativamente fácil ter e manter a autoridade 
sobre os filhos. Uma criança de seis anos que diz: “A nossa família é a 
única que tem que ser boa” pode estar irritada com a disciplina, mas ela 
sabe que a disciplina não é opcional, é exigida. E ela sente-se segura, 
mesmo quando disciplinada, pois sabe que os pais a amam. 
     Nesta lição falaremos sobre as áreas nas quais os pais são responsáveis 
por treinar os filhos. E também consideraremos exemplos de famílias que 
sofreram desnecessariamente porque os pais falharam na sua 
responsabilidade para com os seus filhos. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Como Amar os Seus Filhos 
Suprindo as Suas Necessidades Físicas 
Educando os Seus Filhos 
Suprindo as Suas Necessidades Espirituais 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Justificar através das Escrituras: Um lar pode ser protegido contra os 
ataques de Satanás. 
Citar razões por que os pais devem suprir as necessidades dos filhos 
enquanto eles estão sob o seu cuidado. 
Descrever como o amor dos pais afecta os seus filhos e a si próprios. 
 
COMO AMAR OS SEUS FILHOS 
     Deus dá filhos a um casal como uma confiança sagrada, não para ser 
tratada levianamente. Assim como Deus ama e cuida dos Seus filhos, Ele 
espera que os pais imitem o Seu exemplo. 
     O amor dos pais deve ser demonstrado primeiramente através da sua 
atitude para com o filho que vai nascer. Eles devem olhar com alegria o 
nascimento do seu filho, e quer ele seja menino ou menina, desejam ver 
essa criança como uma bênção do Senhor. “Eis que os filhos são herança do 
Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão” (Salmos 127:3). 
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     Os bebés necessitam de amor para crescerem e desenvolverem-se de 
maneira apropriada, e os pais dão-lhes um bom começo na vida 
aconchegando-os, brincando com eles, e tomando conta deles. Os pais que 
amam os filhos aceitarão alegremente a responsabilidade de cuidarem 
deles. Eles devem providenciar que os seus filhos tenham comida, roupa, 
protecção, treinamento no lar, educação, e liderança espiritual. Para os pais, 
muitas vezes, torna-se comum que sacrifiquem o seu próprio conforto e 
desejos para poder suprir as necessidades dos filhos. O amor ajuda os pais a 
desenvolverem a paciência e o entendimento ou compreensão para com os 
filhos, e a valorizar grandemente o amor e a paciência do Pai Celestial. O 
amor faz com que os pais se pareçam mais com o Pai Celestial. “SEDE, 
pois, imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em amor, como, 
também, Cristo vos amou” (Efésios 5:1-2). 
     Quando os pais são imprevidentes e mostram mais amor por um filho do 
que por outro, causam ciúmes e outros problemas. Em Génesis 37 vemos 
que os irmãos de José queriam livrar-se dele porque o pai o tratava melhor 
do que ao resto dos seus filhos. Um novo bebé em casa deve ser uma 
alegria para todos, e pais sábios devem fazer um grande esforço para que os 
outros filhos tenham a certeza de que não são menos amados por causa do 
seu novo irmão ou irmã. 
 

Para Fazer 
 

1. Decore Efésios 5:1-2. Reflicta sobre Salmo 127:3. 
 
2. Cite várias maneiras de os pais demonstrarem amor pelos seus filhos. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
3. Que lição valiosa podem os pais tirar de Génesis 37:3-4?  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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SUPRINDO AS SUAS NECESSIDADES FÍSICAS 
Um Lar 
     Alguns pais têm o costume de mandar os filhos morar na casa dos avós 
ou outros parentes; mas providenciar um bom lar para os filhos é 
responsabilidade dos pais, e com a ajuda de Deus geralmente os pais podem 
achar um meio de fazer isso. A casa pode ser humilde, mas limpa, 
agradável e cheia de amor. Embora, em alguns casos, os parentes possam 
estar em melhores condições para suprir as necessidades materiais da 
criança, tal nunca poderá tomar o lugar do amor e do ensinamento que pais 
cristãos podem dar. 
     Algumas vezes a criança pode ter que ir para um colégio interno, e por 
isso ficar fora de casa, mas, é melhor que não fique fora por um longo 
período de tempo. Os filhos precisam dos pais e devem estar em casa para 
se beneficiarem com o seu amor e atenção. 
 

Para Fazer 
 

4. Por que não é o melhor para os filhos ficarem longe dos pais por longos 
períodos de tempo?  
 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 
 
Roupas e Alimento 
     Bons pais preocupam-se em ver os seus filhos vestidos confortavelmente 
e bem alimentados. A mãe tentará mantê-los bem arranjados, limpos e 
confortáveis. 
     Preparar o tipo certo de alimentação para os filhos é parte importante do 
trabalho de uma mãe. Eles necessitam de leite, fruta fresca, vegetais, e 
alimentos nutritivos como carne, peixe e ovos. Muita massa, sem fruta e 
vegetais frescos, não é o melhor para a sua saúde. 
 

Para Fazer 
 

5. Que tipo de alimento necessitam as crianças? ______________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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EDUCANDO OS SEUS FILHOS 
Escola 
     É responsabilidade dos pais providenciar o treinamento e educação 
apropriados para os seus filhos, de tal modo que um dia eles possam ganhar 
a vida por si próprios. Está a ficar cada vez mais difícil obter um bom 
emprego, principalmente para aqueles que não tiveram um bom estudo e 
treinamento. 

Para Fazer 
 

6. Por que é importante que os pais mandem os seus filhos para a escola? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
O Treinamento no Lar 
     Embora as igrejas e escolas contribuam muito para o treinamento 
(educação) da criança, nada é mais importante do que o treinamento que ela 
recebe dos pais em casa. Esse treinamento e educação começa quando uma 
criança nasce, e mais ou menos aos seis anos a criança já criou hábitos que 
a afectarão pelo resto da sua vida. “Instrui ao menino no caminho em que 
deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele” (Provérbios 22:6). 
     Os pais são responsáveis pelo ensino dos filhos e pelo cuidado dos seus 
corpos. As crianças podem aprender desde cedo a criarem bons hábitos; a 
serem bem arrumadas, a tomarem banho sempre, a lavarem as mãos antes 
das refeições, pentearem os cabelos, escovarem os dentes, e a cuidarem das 
roupas. Logicamente, os pais deverão ser o exemplo nisso tanto pelo que 
fazem quanto pelo que dizem. 
 

Para Fazer 
 
7. Quando deve-se começar o treinamento de uma criança?  
 
____________________________________________________________ 
 
8. Com quantos anos, mais ou menos, uma criança já criou os seus hábitos 
de vida? 
 
____________________________________________________________ 
 
9. Reflicta sobre Provérbios 22:6.  
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A Correcção 
     Uma das partes essenciais do ensino é a correcção e não pode ser 
deixada de lado no treinamento para a vida e a eternidade. Todas as 
crianças, às vezes, desobedecem aos pais e devem ser corrigidas. Algumas 
vezes os pais devem castigar os filhos para que reconheçam a seriedade do 
seu erro. Crianças que aprenderam a obedecer e a respeitar os pais acharão 
mais fácil obedecer e respeitar as leis do país e os mandamentos de Deus. 
“A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo 
envergonha a sua mãe” (Provérbios 29:15). 
     Uma criança deve ser corrigida com espírito de amor, e nunca com raiva. 
Ela precisa saber porque está a ser punida e que deve aprender a obedecer. 
Mas há maneiras correctas de disciplinar-se e os pais devem ter cuidado 
para não causar danos nos filhos. 
     Uma boa atitude que os pais cristãos seguem é a de orar com o filho 
após castigá-lo, para assegurar-lhe que o perdoam e que ainda o amam. Se 
uma criança sente que é rejeitada por causa da desobediência, ela poderá 
sofrer emocionalmente. Mas se puderem fazê-la entender que os pais a 
corrigem porque a amam – e não porque não a amam – isso poderá ser uma 
experiência boa e de crescimento para uma criança. “O que retém a sua vara 
aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga” (Provérbios 
13:24). Também será útil para uma criança saber que Deus também corrige 
os Seus Filhos: “Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim 
como o pai ao filho a quem quer bem” (Provérbios 3:12). 
     Pais que permitem aos filhos crescerem sem ensinar-lhes a obediência e 
respeito às autoridades, estão realmente a encorajar a rebelião. Filhos de 
tais lares revoltam-se contra toda a autoridade, incluindo a de Deus, e tal 
rebelião pode levar ao crime, prisão e mesmo morte. 
     Lemos no Velho Testamento a respeito de Eli e David que sofreram 
vergonha, desgraça e tragédia nas suas famílias porque não treinaram e 
disciplinaram os seus filhos. Assim, não somente é requerido aos pais 
viverem vidas aprovadas por Deus, como também que ensinem os seus 
filhos a obedecerem a Deus. 
     Eli amava a Deus, mas os seus filhos eram maus e trouxeram vergonha à 
casa de Deus. Lemos o que Deus disse como resultado da falha de Eli em 
corrigir os seus filhos: 
 
“Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa, para sempre, pela 
iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos 
execráveis, não os repreendeu” (1 Samuel 3:13). 
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     O filho do Rei David, Adonias, tentou retirar o reino ao pai. Ele queria 
resolver isso à sua própria maneira, o que o levou a uma morte trágica. 
David ficou muito atormentado por não ter corrigido o filho quando estava 
em crescimento. Lemos sobre isso em 1 Reis 1:6: “E nunca seu pai o tinha 
contrariado, dizendo: Por que fazes assim?” 
 

Para Fazer 
 

10. Indique as frases que reflectem a atitude correcta de um pai 
disciplinando o seu filho: 
a) “Eu exijo que os meus filhos respeitem a minha autoridade, e deixo que  
    eles vejam que eu não os amo quando me desobedecem.” 
b) “Eu não corrijo o meu filho porque temo que ele se sinta rejeitado ou não  
    amado.” 
c) “Se estou zangado pelo meu filho ter-me desobedecido, e necessitar de  
    castigo, eu não o corrijo até que possa fazê-lo com espírito de amor.” 
d) “Eu posso fazer um grande mal ao meu filho, se eu falhar na minha  
    responsabilidade de pai de discipliná-lo e corrigi-lo.” 

 
11. Escreva a razão para considerar correcta ou incorrecta cada uma das 
frases da questão 10. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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12. Qual foi a falha do sacerdote Eli e do rei David na sua responsabilidade 
como pais? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
SUPRINDO AS SUAS NECESSIDADES ESPIRITUAIS 
A Dedicação do Filho a Deus 
     Os pais têm a responsabilidade solene de moldar e guiar as vidas dos 
filhos que Deus lhes dá. Quando os pais levam um filho à casa de Deus 
para apresentá-lo, eles confessam a consciência desta responsabilidade e 
entram num acordo com Deus. O pastor ora pela criança, pedindo o cuidado 
e a protecção de Deus em toda a sua vida. Os pais prometem ensinar os 
caminhos de Deus à criança e a treiná-la, de tal maneira que quando chegar 
o tempo certo ela será capaz de voltar as costas ao que é errado, e a aceitar 
Jesus como o seu Salvador. 
     Deus respondeu à oração de Ana, que pediu um filho, e Samuel era 
ainda bem criança quando foi levado ao sacerdote na casa do Senhor. Ana 
disse a Eli: “Pelo que, também, ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias 
que viver; pois ao Senhor foi pedido” (1 Samuel 1:28). Os pais terrenos de 
Jesus também O dedicaram ao Senhor: “E, cumprindo-se os dias da 
purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o 
apresentarem ao Senhor” (Lucas 2:22). 
 

Para Fazer 
 

13. Leia 1 Samuel 2:26 e Lucas 2:52. O que encontramos nestes versículos 
sobre os benefícios de dedicarmos uma criança a Deus? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Treinando-os na Palavra de Deus 
     Quando os pais ensinam aos seus filhos o caminho para o céu, eles estão 
a prepará-los para uma vida maravilhosa que nunca terá fim. Muito cedo os 
filhos podem aprender o que agrada ou desagrada aos seus pais, e podem 
também aprender o que agrada ou desagrada a Deus. As palavras de Jesus 
encontradas em Mateus 18:6 mostram-nos que uma criança pode crer em 
Cristo: (Veja também Deuteronómio 4:9-10; 31:12.) 
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“Mas, qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crêem em mim, 
melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se 
submergisse na profundeza do mar.”  
 
Frequência à Igreja 
     Os membros das famílias precisam de ir à igreja juntos. Se a maneira 
dos pais viverem contradiz o que eles dizem, o efeito virá mais tarde. Pais 
que enviam os filhos sozinhos para a igreja, ou que não insistem em que 
eles os acompanhem, na verdade, estão a dizer-lhes que frequentar uma 
igreja não é muito importante. 
     Os pais de Jesus levaram-No à casa do Senhor quando Ele ainda era 
criança pequena, e eles continuaram a levá-Lo durante o Seu crescimento. 
Os pais de Samuel iam regularmente à casa do Senhor. Josué disse: “... Eu e 
a minha casa serviremos ao Senhor” (Josué 24:15). Alguma coisa poderá 
agradar mais a Deus do que uma família toda O servir? 
 

Para Fazer 
 

14. A maneira pela qual uma criança aprende a importância da fidelidade 
aos cultos na igreja é por meio 
a) do exemplo de seus pais. 
b) do ensinamento de seus pais. 
c) a soma das respostas a) e b). 
 
Proteger o Lar 
     Embora Satanás deseje destruir os lares cristãos, ele não tem o poder de 
fazer isso quando as pessoas se colocam debaixo da protecção do Senhor. 
Infelizmente, a maior arma contra os ataques de Satanás é a que 
frequentemente mais negligenciamos: o culto doméstico. 
     Muitas vezes lares que se desfizeram eram lares onde os pais fizeram as 
coisas certas. Eles supriram as necessidades físicas dos seus filhos, 
educaram-nos; e levaram-nos à igreja. Mas quando os pais falham em 
tomar a liderança da educação espiritual (religiosa) dos filhos, o seu lar 
pode ruir. 
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     Além das paredes de tijolo, ou de madeira que os protege das 
intempéries, e do perigo, uma família necessita de amor, confiança, perdão 
e oração para atravessar os tempos difíceis. E esses requisitos podem ser 
melhor encontrados no culto doméstico. O marido e a esposa precisam de 
fortalecer-se contra a tentação e o pecado, assim como buscam protecção 
para os seus filhos. Já tratámos destes assuntos mais profundamente nos 
capítulos anteriores: Deveres do Marido, Deveres da Esposa, e Deveres dos 
Filhos. Pode fazer uma revisão. 
     Leva tempo, esforço e planeamento em manter-se o culto doméstico, 
mas os pais que sabem do seu valor fazem qualquer sacrifício para 
continuá-lo. Casais têm encontrado soluções para vários problemas nos 
seus casamentos, orando e procurando Deus juntos. Muitos são os 
testemunhos de jovens que se afastam de Deus por um período de tempo, 
mas que depois voltam novamente ao Senhor, por não conseguirem livrar-
se da influência do culto doméstico e das orações e direcção dos seus pais. 
 

Para Fazer 
 

15. Dê o nome dos quatro muros que podem proteger uma família da 
destruição. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




