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LIÇÃO 6 
Não Precisa Duma Secretária 

 
     Quando cremos em Jesus como o nosso Salvador, recebemos uma 
verdadeira alegria. Lembra-se de quando isso aconteceu na sua própria 
vida? Queria compartilhá-la logo com outras pessoas. Pode ter ainda aquela 
mesma alegria, e o desejo de compartilhá-lha com os outros! 
     Acabamos de falar de como o ensino é necessário para todos, e porque é 
tão essencial. Já comprovámos que, seja quem for, pode ensinar alguém. 
     Nesta lição estudaremos a respeito de dois tipos de pessoas que pode 
ensinar em sua própria casa. Tal ensino pode proporcionar-lhe a maior 
alegria que já conheceu. Espero que, após o estudo desta lição, possa 
experimentar estes métodos de ensino. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Os Pais no Papel de Mestres 
     Pais bíblicos 
     A vida dos pais 
     As palavras dos pais 
Os Amigos no Papel de Estudantes 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Descrever o ministério do ensino dos pais em casa. 
Explicar como os amigos podem ser ensinados em estudos bíblicos em 
casa. 
Compreender como pode usar a sua casa como local do ensino da verdade 
de Deus. 
 
OS PAIS NO PAPEL DE MESTRES 
Pais Bíblicos 
Objectivo 1: Dar exemplos bíblicos de como os pais ensinavam os filhos. 
     O ensino dos filhos pelos pais foi sempre uma parte importante do plano 
de Deus para o Seu povo. Quando Moisés mandou o povo de Israel obede-
cer aos mandamentos de Deus, também ordenou que os judeus ensinassem 
esses mandamentos aos seus filhos e netos. Ele disse: 
 
“Tão somente, guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não 
esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do 
teu coração todos os dias da tua vida: e as farás saber aos teus filhos, e aos 
filhos dos teus filhos. O dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em 
Horeb, quando o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as 
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minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na 
terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos” (Deuteronómio 4:9-10). 
 
     Moisés mandou que os israelitas contassem aos seus filhos e netos como 
Deus Se revelou a eles no monte Sinai. Foi algo importante que lhes 
acontecera no passado. Mas a lembrança daquele acontecimento deveria 
inspirá-los a obedecer a Deus no presente. 
     Quando os pais contavam aqueles eventos aos filhos, estes também 
aprendiam que Deus era real e que Ele poderia revelar-Se a eles também. 
     Pouco depois, Moisés explicou aos judeus quando e como eles deveriam 
ensinar os filhos: 
 
“E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as intimarás 
aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e deitando-te e levantando-te” (Deuteronómio 6:6-7). 
 
     O ensino das crianças devia fazer parte integral da vida dos israelitas. 
Não era apenas questão de reservar uma hora por dia para uma leitura dos 
mandamentos de Deus para seus filhos. Embora as crianças fossem ouvir as 
leis de Deus, os pais deviam falar com elas também acerca da bondade de 
Deus enquanto conviviam juntos. 
     Os pais não deveriam dominar a conversa, mas deixar que os filhos 
fizessem perguntas, às quais eles responderiam, mostrando-lhes o plano de 
Deus. 
 
“Quando o teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: Quais são os 
testemunhos, e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? 
Então dirás ao teu filho...” (Deuteronómio 6:20-21). 
 

Para Fazer 
 
1. Leia Deuteronómio 6:21-25 e responda às seguintes perguntas com SIM 
(S) ou NÃO (N): 
 
_____ a) Os pais deviam contar aos filhos como Deus os salvara do rei do  
  Egipto? 
 
_____ b) Deus queria que os pais dissessem aos filhos que poderiam fazer  
  tudo o que eles quisessem?  
 
_____ c) Deus estava contente com a escravidão do Seu povo no Egipto?  
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2. Qual teria sido a reacção dos filhos ao ouvirem dos seus pais aquilo que 
Deus tinha feito em benefício deles? 
 
____________________________________________________________ 
 
     Muitos anos depois, David escreveu: 
 
“Uma geração louvará as tuas obras à outra geração e anunciará as tuas 
proezas” (Salmo 145:4). 
 
     Deus quer que sejam relembradas as Suas proezas para boca do seu 
povo. É assim que aprendemos a quem devemos obedecer. Aprendemos 
também, das histórias ouvidas, que Deus abençoa as pessoas que Lhe 
obedecem. Não basta dizer aos filhos: “façam isto”, ou “não façam aquilo”. 
Eles devem também saber quem o disse, e porquê. É por isso que lemos 
para eles as histórias bíblicas a respeito de Deus e do Seu povo. 
 
A Vida dos Pais 
Objectivo 2: Identificar o modo de vida que inspirará os filhos a 
obedecerem a Deus. 
     As crianças aprendem pela observação e imitação dos seus pais. Ao 
cuidarem da sua família e casa, mãe e pai devem mostrar pelos seus actos a 
sua obediência aos mandamentos de Deus. As crianças saberão relacionar 
esta obediência às bênçãos que elas vêem os pais receberem. Depressa 
aprenderão que a obediência a Deus é essencial, e que Ele dará forças e 
alegria àqueles que Lhe obedecem. As crianças podem aprender que Deus 
as ajudará a passar pelos problemas e provações, e que o Seu poder as 
guardará. 
     Jesus ensinava os Seus discípulos por meio de palavras e através do Seu 
exemplo pessoal. Quando Ele e os discípulos foram assistir a um casamento 
em Caná, Jesus fez um milagre. Faltava vinho, e Jesus transformou a água 
em vinho para que a festa pudesse continuar. João conta-nos: 
 
“Jesus principiou assim os seus sinais, em Caná da Galileia, e manifestou a 
sua glória; e os seus discípulos creram nele” (João 2:11). 
 
     O acto de Jesus comunicou aos discípulos a informação de que Ele Se 
compadecia da gente e que podia ajudá-los. Quando os discípulos viram e 
compreenderam isso, creram n’Ele. Mostramos aos nossos filhos que 
somos crentes em Deus pelo nosso comportamento em casa. Ensinamos por 
meio das nossas acções. 
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     Se queremos que os nossos filhos aprendam que Deus deseja que 
amemos o nosso próximo, devemos manifestar o nosso amor por eles. Não 
podemos falar mal dos vizinhos, nem recusar convidá-los para nossa casa, 
pois, dessa forma, os nossos filhos nunca acreditarão que amamos aquelas 
pessoas. As crianças poderão, assim, até chegar a questionar o mandamento 
de Deus. 
     O apóstolo João falou da importância das nossas acções como parte do 
testemunho que prestamos em nome de Jesus: 
 
“Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em 
verdade” (1 João 3:18). 
 

Para Fazer 
 

3. Ao verem os pais obedientes à orientação de Deus nas suas vidas, os 
filhos aprendem que  
a) as pessoas que seguem Deus não têm problemas. 
b) vão ter problemas com os vizinhos. 
c) Deus dar-lhes-á forças e alegria mesmo em momentos de dificuldades. 
 
4. As nossas acções ensinam aos nossos filhos que cremos que 
a) os nossos vizinhos devem visitar-nos com frequência. 
b) Deus abençoa aqueles que Lhe obedecem.  
c) eles devem fazer aquilo que fazemos, não aquilo que dizemos. 
 
5. Os discípulos de Jesus sabiam que Ele Se importava com as pessoas e Se 
compadecia delas por causa 
a) das Suas palavras. 
b) das Suas acções. 
 
As Palavras dos Pais 
Objectivo 3: Descrever como os pais podem ensinar os filhos, conversando 
com eles. 
     Moisés mandou que os pais israelitas falassem com os filhos a respeito 
dos mandamentos de Deus. 
     Nas horas das refeições e nos momentos de lazer, os seus filhos irão 
fazer perguntas que podem suscitar interessantes e importantes conversas 
acerca do amor e os mandamentos de Deus. 
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     Vamos supor que o seu filho acaba de lutar com outra criança. Poderia 
aproveitar esta ocasião para lhe ensinar que Deus nos manda demonstrar 
amor àqueles que brigam connosco. Na nossa vida diária, surgem muitos 
exemplos deste tipo. Podemos utilizar tais ocasiões para conversarmos com 
os nossos filhos a respeito do caminho de Deus. 
     A leitura bíblica em casa é de grande importância, pois os filhos 
precisam de aprender a Palavra de Deus. Encontramos na Bíblia muitas 
verdades que nos ajudam a construir as nossas vidas. Devemos dedicar 
certos momentos a conversas sobre os versículos que lemos com os nossos 
filhos, pois eles desejarão fazer perguntas. O pai sábio dedicará o tempo 
necessário à procura e comunicação de respostas às perguntas dos seus 
filhos. 
     O livro de Provérbios ensina-nos a necessidade de instruirmos os nossos 
filhos. Os pais precisam de ensinar os filhos para que estes possam 
obedecer aos mandamentos de Deus e receber as bênçãos prometidas por 
Ele. Lemos em Provérbios 1:8-9:  
 
“Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. 
Porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu 
pescoço” 
 
Todos nós gostaríamos de ter um filho como Timóteo, o jovem amigo do 
apóstolo Paulo. Inferimos, das cartas que Paulo escreveu a Timóteo, que 
este foi instruído pela mãe e a avó. É de supor que elas o tivessem ensinado 
pelas suas palavras e conduta. 
 
“Ao recordar a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua    
avó Lóide, na tua mãe Eunice, e estou certo de que, também, habita em ti”     
(2 Timóteo 1:5). 
 

Para Fazer 
 
6. Indique as declarações certas: 
a) Os pais devem aproveitar todas as oportunidades para falarem com os  
    filhos a respeito de Deus. 
b) Não precisamos de responder às perguntas dos nossos filhos. 
c) Timóteo aprendeu as verdades de Deus de um amigo. 
d) As nossas conversas com os filhos a respeito de Deus importam tanto  
    quanto a nossa conduta diante deles. 
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7. Enumere algumas coisas que poderia ensinar ao seu filho por meio das 
conversas: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
OS AMIGOS NO PAPEL DE ESTUDANTES 
Objectivo 4: Sugerir um método para o ensino dos seus amigos em sua 
casa. 
     Lemos no livro de Actos a história de Cornélio, o qual mandou chamar o 
apóstolo Pedro para que este lhe pregasse as boas-novas do Evangelho. 
Pedro foi à casa de Cornélio, e lá encontrou muita gente à espera da sua 
mensagem: 
 
“E no dia imediato, chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, 
tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos” (Actos 10:24). 
 
     Foi este um dos primeiros estudos bíblicos no lar mencionados na 
Bíblia. Cornélio pediu que Pedro viesse pregar, e convidou os seus amigos 
e familiares para ouvirem a mensagem do apóstolo. Deus derramou o Seu 
Espírito Santo no grupo ali reunido, e depois estes novos convertidos foram 
baptizados nas águas. 
     Nos nossos dias, crentes em muitos países convidam os seus amigos e 
vizinhos a estudos bíblicos em suas casas. Assim, muitas pessoas 
descrentes chegam a conhecer o que ensina a Palavra de Deus. 
     Se possível, todo o participante num estudo bíblico deste tipo deve ter à 
sua disposição uma Bíblia. É boa ideia usar também um manual ou guia 
com perguntas a respeito da lição. Os participantes respondem às perguntas, 
lendo versículos da Bíblia. O orientador do grupo ajuda os participantes a 
localizarem os versículos e respostas correspondentes. 
     Qualquer crente pode organizar um estudo bíblico deste tipo, 
contribuindo para o ensino dos outros em sua própria casa. 
     Certa senhora na Indonésia estudou uma matéria do ICI semelhante a 
esta que está a estudar neste momento. Ela converteu-se a Jesus e desejava 
compartilhar a sua fé com outras pessoas. Por isso, ela convidou várias 
amigas suas para estudarem a Bíblia com ela em sua casa. Cerca de 25 
delas também se tornaram crentes! Os estudos bíblicos no lar são um 
óptimo meio de ensinar as verdades de Deus aos seus vizinhos. 
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Para Fazer 
 

8. Circule a melhor resposta para cada frase a seguir: 
 
a) Porque é que Cornélio convidou os seus amigos para sua casa para  
    ouvirem a mensagem de Pedro? Para escutarem  
    ( o Evangelho / um grande pregador ) 
 
b) Quem é que pode organizar um estudo bíblico em sua casa? 
    ( Só um pregador / Qualquer crente ) 
 
c) Qual deve ser o assunto nos estudos bíblicos no lar? 
    ( Os amigos / Uma lição bíblica ) 
  
d) Onde devemos encontrar as respostas para as nossas perguntas a respeito 
do plano de Deus para as nossas vidas?  ( Na Bíblia / Nos nossos vizinhos ) 

 
9. Se fosse iniciar um estudo bíblico em casa, quais seriam os passos 
fundamentais a serem dados? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 




