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PREPARAR A PRÓXIMA GERAÇÃO 
PARA A VIDA DA IGREJA 

Sessão Dois 
A Pessoa, o Viver e a Responsabilidade dos Pais 

Leitura Bíblica: 1Ts 1:5; 2Co. 6:1; Jo 1:12-13; 1 Jo 3:1-2; Fp 1:19-21a; 3:10; Dt 6:7; Sl 78:5-7; Jl 
1:3; At 2:38-39; Ef 6:4; 2Tm. 1:5; 3:15; Gl 6:7-8 

I. Deus presta mais atenção ao que somos do que ao que fazemos ou 
podemos fazer; Ele se importa com o tipo de pessoa que somos e com o 
tipo de vida que temos — 1 Ts 1:5:  
A. Na igreja, a coisa mais importante é a pessoa; a pessoa é o caminho e a obra do 

Senhor - Jo 5:19; 6:57; Fp:19-26; At 20:18-35; Mt 7:17-18; 12:33-37. 
B. O chefe de família administra a casa por meio da sua pessoa; é a pessoa que 

administra a família, não um método — 2Co 6:1, nota 1; Ap 21:16:  
1. Para fazer qualquer coisa, é necessário primeiro a pessoa; e depois vem o 

método de administrar; por isso,  é  necessário uma boa pessoa para  
administrar - Ex 4:10, nota 1. 

2. Se nos envolvermos com métodos caímos no fingimento; a genuinidade 
denota  uma consistência interna e externa — cf.  32:19-21. 

II. Precisamos de ver que somos homens-Deus, nascidos de Deus e 
pertencentes à espécie de Deus; esse é o começo do viver do homem-
Deus- Jo 1:12-13; 1 Jo 3:2: 
A. Somos regenerados por Deus Espírito, para ser espíritos — deuses (Jo 3:6b) 

pertencentes à espécie de Deus para vermos e entrarnos no reino de Deus— Jo 
1:12-13; 3:3, 5-6; 1 Jo 3:9: 
1. Se compreendermos que, como filhos de Deus, somos Deus em vida e natureza, 

seremos radicalmente mudados; a atmosfera e tudo relacionado nós também 
mudará - Jo 1:12-13; 1 Jo 3:2. 

2. Se todos os cristãos hoje compreendessem que são Deus em vida e natureza, 
todo mundo seria diferente — At 17:6. 

3. Quando pensamos em nós mesmos como homens-Deus, esse pensamento, essa 
percepção, nos muda radicalmente em nossa experiência diária - Ef. 4:22-24. 

B. Precisamos ter um viver de homem-Deus em nosso casamento: Fp 1:19-21a; 3:10: 
1. "Será que vivemos Cristo em casa com o nosso marido, esposa e filhos? 

Precisamos de um verdadeiro reavivamento para sermos homens-Deus que 
vivem uma vida de sempre negar a si mesmos e de ser crucificados para viver 
Cristo para expressão de Deus"—Estudo de vida de 1 e 2 Crónicas, p. 77. 

2. "Temos de ter cuidado em todos os detalhes. Por exemplo, quando 
conversamos com o nosso cônjuge, temos de falar segundo o espírito. 
Precisamos andar em todas as coisas segundo o espírito (Rom. 8:4). 
Precisamos nos  acautelar  e estar alerta com o que falamos, fazemos, 
expressamos; nossa atitude, nosso espírito, e intenção devem ser purificados 
pelo Espírito composto que dá vida e todo-incluisivo"- p. 49. 

III. À parte do livro de Provérbios, o Antigo Testamento não parece nos dar 
muito ensinamento de como ser pais, mas há alguns bons exemplos — Ex 
12:3-7; Dt 6:7-9, 20-21; 11:18-21;  Sl 78:5-7; Jl 1:3: 
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A. Adão e Eva foram salvos, e passaram a palavra da salvação para à próxima 
geração; também devemos partilhar estas coisas com os nossos próprios filhos, 
contando-lhes a triste história da queda do homem e proclamando-lhes as boas 
novas da salvação de Deus - Gn 3:21; 4:4. 

B. "Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício"; uma vez que Abel tinha 
essa fé, exercitou-a e ofereceu um sacrifício a Deus segundo ela, ele deve ter 
ouvido de seus pais a pregação das boas novas - Hb 11:4. 

C. Noé herdou os caminhos piedosos dos seus antepassados: Ele herdou de Adão o 
caminho da salvação, de Abel a maneira de ofertar, de Enos a maneira de invocar 
o nome do Senhor, e de Enoque, a maneira de andar com Deus - Gen. 3:21; 4:4, 
26; 5:22. 

D. Na preparação de Moisés, Deus preparou pais piedosos que infundiram nele 
pensamentos piedosos; por meio da infusão dos seus pais, Moisés teve o 
pensamento e conceito piedoso de que precisava resgatar os filhos de Israel— Ex 
2:7-9; Hb 11:24-25. 

E. Com exceção de Josué e Caleb, os que estavam qualificados e prontos para tomar 
posse da boa terra eram os mais jovens, a segunda geração - Nm 14:29-31, 38; Dt 
1:35-36: 
1. A segunda geração não passou por tantas coisas como a primeira geração, mas 

receberam o benefício do que a primeira geração experimentou — Dt 11:2-7; 
Js 1:1-3. 

2. O que os mais velhos experimentaram foi muito eficaz na edificação dos mais 
jovens; portanto, Deus pôde preparar mais de seiscentos mil homens da 
segunda geração com uma herança rica e antecedentes fortes, que os  
qualificou para formar um exército para lutar com Ele e para Ele - Dt. 1:10-11. 

3. O princípio é o mesmo conosco na restauração do Senhor hoje; o que os mais 
velhos experimentaram é repassado para os mais jovens e será muito eficaz 
para edificá-los e prepará-los para lutar com Deus e por Deus — 2 Tm. 2:2. 

IV. O Novo Testamento dá muita atenção a ensinamentos para os pais e não 
dá tanta atenção a ensinamentos sobre como ser filhos; Efésios 6 e 
Colossenses 3 dão mais ênfase aos pais do que aos filhos — At 2:38-39; Ef 
6:4; Cl 3:21; 2 Tm 1:5; 3:15: 
A.  Resumindo as palavras da Bíblia sobre como ser pais: a coisa mais importante 

que os pais devem fazer é nutrir os seus filhos no ensino e na admoestação do 
Senhor e não provocá-los a ira nem desencorajá-los; isso significa que os pais 
devem exercitar o domínio próprio e não ser negligentes de forma alguma — Ef 
6:4; 1Ts 2:7. 

B. A fé de Timóteo habitou primeiro em sua avó Lóide e sua mãe Eunice e foi 
transmitida a ele - 2Tm 1:5; 3:15; Ef 6:4. 

C. O louvor poético de Maria é composto por muitas citações do Antigo Testamento 
indicando que o Senhor Jesus cresceu em uma família cheia do conhecimento e  
amor pela Palavra santa de Deus — Lc 1:46-55. 

V. Precisamos perceber que a vida cristã é uma vida de semear; tudo o que 
fazemos é um tipo de semeadura, quer para a carne, seja para o Espírito 
- Gl 6:7-8: 
A. Tudo que os pais dizem para seus filhos e fazem com eles é uma semente semeada 

neles - cf. 2Tm 3:10. 
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B. Na vida da igreja estamos constantemente semeando pequenas sementes; ser 
cuidadoso ao semear é ser vigilante em nosso viver - cf. Hb 13:7. 

VI. O princípio ordenado por Deus é que um pai deve viver uma vida que é 
um padrão, um exemplo para seus filhos; contudo, precisamos 
compreender que o que os nossos filhos se tornarão depende da 
misericórdia do Senhor — Rm 9:10-13; Ef 6:4: 
A. Portanto, devemos cumprir nossa obrigação de viver uma vida adequada como 

exemplo para os nossos filhos, mas não devemos ser desencorajados ou orgulhosos 
pelo que nossos filhos se tornem; Jaco e Esau eram gémeos, mas Romanos 9:10-13 
mostra que o seu destino dependia da escolha de Deus. 

B. A melhor e mais adequada maneira de sermos pais é viver como exemplos para os 
nossos filhos e orar pela misericórdia do Senhor. 

C. Se o nosso viver estabelecer um padrão adequado, não seremos responsáveis se os 
nossos filhos agirem mal; no entanto, se não vivermos como um padrão, o mau 
comportamento dos nossos filhos é  nossa responsabilidade. 

D. Para sermos um bom exemplo, devemos amar o Senhor e a Sua Palavra, lidar com 
os pecados, odiar o ego, e aprender as lições da cruz; isso será um exemplo não 
somente para os nossos filhos, mas também para todos os santos. 

 


