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Série Avançada para Educadores

O Professor e Sua Família
“Meus irmãos, não sede muitos mestres, sabendo que receberemos maior condenação (KJV‐Livre
Tradução)1.
“Prezados irmãos e irmãs, não devem muitos de vós serem professores na igreja, porque nós, que
ensinamos, seremos julgados por Deus com juízo mais rigoroso” (NLT‐Livre Tradução).
“Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos,
seremos julgados com maior rigor.” (NVI)
(Tiago 3:1).

Objetivos da Lição
Ao concluir esta lição, o estudante deverá estar apto a. . .
1.

Analisar os requisitos para os líderes da igreja. A palavra “mestres”, em Tiago 3:1, significa
“professores” e inclui pastores, líderes de igreja, missionários, pregadores da Palavra, ou
qualquer um que dê instruções para a congregação.
Um estudo bíblico tópico sobre este assunto foi esboçado, para complementação desta
lição.
Seguindo a cadeia de referências de 1 Timóteo 3:1‐13, Tiago 3:1 e 1 Timóteo 5:7‐8, os
alunos irão aprender a seriedade de ensinar/treinar outros.

2.

Listar referências das Escrituras e estar familiarizado com os versos chave (sublinhados e em
negrito), descrevendo as expectativas para os papéis dos diferentes membros da família.
Maridos – Colossenses 3:19; 1 Pedro 3:7; Efésios 5:25‐33; Provérbios 5:15‐18
Esposas – Colossenses 3:18; 1 Pedro 3:1‐5; Efésios 5:22‐24, 1 Coríntios 7:39
Pais – Colossenses 3:21; Efésios 6:4
Mães – Gênesis 3:16; Provérbios 6:20; 30:11, 17; 31:1; Isaías 49:15; Salmos 139:13; Gênesis
2:18; João 16:21
Filhos – Colossenses 3:20, Efésios 6:1‐3; Êxodo 20:12; Deuteronômio 5:16; Lucas18:20

1

Quando, no original, é citada uma versão específica da Bíblia, ela é mantida, fazendo-se simplesmente sua
tradução para o português. Quando nenhuma versão é mencionada, é usada a versão Almeida Revista e Corrigida no
Brasil – NT. (Nota do Tradutor)
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3.

Contrastar estes papéis bíblicos com a sua própria cultura, observando as coisas que são
semelhantes ou diferentes da Palavra de Deus. Estas similaridades e diferenças devem ser
escritas em uma folha de papel separada, com as referências das Escrituras que expõem o plano
de Deus para a família ao lado de cada uma.
4. Praticar a transformação de modelos culturais diferentes da Palavra de Deus naqueles que estão
de acordo com as Escrituras. (Romanos 12:1‐2). A transformação acontece quando nós:
Compreendemos a importância da família para o crescimento de cada crente e sua
caminhada com Deus (1 Timóteo 5:7‐8).
Reconhecemos onde e quando nós falhamos em seguir o padrão de Deus para a família
(Salmos 119:9‐11).
Procuramos, através das Escrituras, obter uma compreensão mais profunda do plano de
Deus para a família (João 5:39).
Obedecemos às Escrituras, para transformar nossa família, adequando‐a ao plano de Deus
(Mateus 7:24‐25; Lucas 6:47‐49).
Ensinamos as Escrituras aos nossos filhos físicos e espirituais (1 Timóteo 4:11‐16).

5.

Citar Tiago 3:1 como um memorial da seriedade do ensino. Este verso aparece nas lições
subseqüentes desta série para professores, como um verso chave.

Introdução
Ensinar é um negócio sério. Deus espera que aqueles que falam dele a outros sejam fiéis à Sua Palavra.
O verso chave desta série torna isto claro (Tiago 3:1). I Timóteo 3:1‐2 confirma isto, ao fazer algumas
exigências para qualquer um que deseje um lugar de liderança na igreja. O desejo e o chamado para
liderar devem ser confirmados pela Palavra de Deus e pela igreja (1 Timóteo 3:1‐10; 4:12), usando as
qualificações dadas por Deus.

Exercício Inicial (Pode ser feito em classe ou em casa, dependendo do tempo disponível).
9 Memorize Tiago 3:1. (Uma maneira fácil de fazer isto é escrever o verso cinco [5] vezes ou mais,
lend‐o em voz alta cada vez que escrever. Inclua a referência escriturística antes e depois de
cada verso.)
9 Depois de completar este exercício, peça aos participantes que fiquem em pé e citem o verso
em diferentes intervalos, durante a lição.

Requisitos para Ensinar
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Os requisitos de Deus para os primeiros líderes da igreja – declarados no Livro de Atos e mantidos
consistentemente através do Novo Testamento – são válidos ainda para a igreja hoje. Como instrutores
da Escola Bíblica, guias de homens que irão, por sua vez, tornar‐se líderes em várias partes do mundo –
como pastores, bispos, diáconos, ou anciãos – (todos professores do evangelho), nós precisamos de
uma clara compreensão e obediência a estes requisitos.
Se você não pode governar sua própria casa, você não tem lugar de liderança no reino de Deus (1
Timóteo 3:2‐5).
Paulo escreveu a Timóteo, orientando‐o a ser cuidadoso com aquilo que ensinava e ser um exemplo
para os crentes (1 Timóteo 4:12; 1 Pedro 5:3).
Paulo o instruiu a proclamar a fé original ensinada por Cristo e pelos apóstolos (2 Timóteo 1:13‐14).
Estes requisitos são especialmente verdadeiros para aqueles envolvidos em treinar outros para partilhar
o evangelho. O “juízo rigoroso” dos mestres (Tiago 3:1) significa que nós devemos ser mais cuidadosos
do que aqueles a quem lideramos.

Exercício 1 – (Pode ser feito na classe ou em casa, dependendo do tempo disponível)
9 Usando sua Bíblia e uma concordância exaustiva, procure cada verso possível que fale sobre o
papel dos líderes da igreja. (Como ajuda inicial, use os versos mencionados nos Objetivos da
Lição.)
9 Liste estas referências e as qualificações mencionadas, uma de cada vez, em uma folha de papel
separada.
9 De acordo com o DAKE Annotated Reference Bible – KJV2, há pelo menos dezesseis (16)
qualificações para supervisores/bispos, e dez (10) para diáconos. Quantas você pode encontrar?
9 Como esclarecimento, escreva o significado de cada qualificação, usando um dicionário bíblico.
9 Ponha uma marca especial (asterisco, ponto preto, etc.) ao lado de cada qualificação que se
relaciona com a família.

Ensinar pelo exemplo
Ensinar pelo exemplo é uma das melhores maneiras de transmitir uma lição. Nosso exemplo deve ser
irrepreensível. Deus começa a busca de homens “irrepreensíveis”, através da sua liderança na família.
(Tito 1:6). “Um presbítero deve ser conhecido pela sua vida correta. Ele deve ser um marido fiel para sua
esposa, e seus filhos devem ser crentes que não sejam dissolutos ou rebeldes” (Tito 1:6, NLT‐tradução
livre).
Deus tem sempre deixado claro que, para um homem ser um líder no reino de Deus, ele deve liderar sua
família de acordo com o plano da Bíblia. As conseqüências de falhar nesta área são vistas
freqüentemente no Antigo Testamento. Como exemplos, temos homens como Abraão, Jacob e David.
Eles sofreram os mais sérios desgostos por falharem em liderar suas famílias de acordo com os padrões
divinos.
2

Bíblia de Estudo anotada, por J. F. Dake – NT.
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Abraão “ouviu a voz de Sara”, sua esposa, e tomou sua criada para ser mãe do filho prometido por
Deus. (Gênesis 16:2). Esta foi a mesma falha de Adão no Jardim do Éden (Gênesis 3:17). Isto significa
que é errado ouvir sua esposa? Somente quando ela está tentando lhe persuadir a agir contra a
Palavra de Deus. O erro de Abraão causou grandes desgostos – a ele, ao filho da escrava e ao povo
escolhido de Deus, Israel. Através da história, o primeiro filho de Abraão, com a escrava (Ismael – as
nações árabes do mundo), e o filho de Sara – cumprimento da promessa de Deus (Isaque – Israel)
têm‐se mantido até hoje como amargos inimigos.
Jacob era o filho mais novo dos gêmeos de Isaque, nascidos depois que Isaque tinha orado pedindo
filhos ao Senhor (Gênesis 25:21). Embora Deus tivesse prometido a sua mãe que “o maior servirá ao
menor” (Gênesis 25:23), Rebeca e Jacob tomaram o assunto em suas mãos e enganaram Isaque
quanto à primogenitura (Gênesis 27:1‐29). Este engano originou‐se da parcialidade que cada um dos
pais tinha com seus filhos. (Gênesis 25:27‐28). Pelo resto de sua vida, Jacob sofreu enganos pelas
mãos de outros. Seu sogro enganou‐o, entregando‐lhe Lia, ao invés de Raquel, como esposa
(Gênesis 29:21‐25). Seus próprios filhos o enganaram, em sua vingança por Diná, irmã deles
(Gênesis 34:13‐31), e, outra vez, mais gravemente, quando venderam José como escravo. (Gênesis
37:12‐36).
David foi chamado “o homem segundo o coração de Deus” (Atos 13:22; 1 Samuel 13:14). Todavia,
ele cometeu sérias ofensas contra a lei do Senhor, em sua família. Com Bate‐Seba, David violou três
dos mandamentos (Êxodo 20:13‐14, 17). Embora perdoado, as conseqüências de seus atos o
seguiram pelo resto de sua vida, e mesmo depois dela (2 Samuel 12:7‐12). A rebelião e os problemas
foram constantes na família de David (2 Samuel, capítulos 12‐17) e na nação inteira de Israel (2
Samuel capítulos 18‐20), porque ele falhou como cabeça da família.
Estes poucos exemplos são um claro aviso para nós da seriedade da liderança da família por qualquer
um que for chamado e escolhido por Deus. O Novo Testamento liga isto ainda mais com o lar, com a
admoestação dada pelo apóstolo Pedro para os crentes em toda parte: “Igualmente vós, maridos,
coabitai com elas com entendimento, dando honra à esposa como vaso mais fraco, como sendo vós os
seus co‐herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações” (1 Pedro 3:7). Um
errôneo tratamento para com a esposa cria uma barreira entre o homem e Deus.
Uma vez que a liderança da própria família é tão importante, vamos olhar no plano de Deus, para
verificar a cadeia de autoridade no lar.

Os papéis dos membros da família
Quem está primeiro?
Em 1 Coríntios 11:3, Paulo está escrevendo para a igreja sobre o relacionamento apropriado entre os
homens e as mulheres. Ele trata tal relacionamento como algo ordenado por Deus. Esta carta foi escrita
para os cristãos que viviam em Corinto, provavelmente a cidade grega mais proeminente dos tempos de
Paulo. Isto enfatiza o fato de que não importa onde fica o lugar que você chama de “lar”. O plano de
Deus para as famílias é o mesmo. “Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o
homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo.” (1 Coríntios 11:3). Paulo está ensinando aos
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coríntios várias coisas aqui (pontos adaptados das notas contidas em The Full Life Study Bible, KJV3,
Zondervan Publishing House, Donald C. Stamps, General Editor, [Grand Rapids, Michigan; 1992], p.
1785,) [nota em 1 Coríntios 11:3]:
Em Cristo, há verdadeira igualdade entre homens e mulheres, como herdeiros da graça de Deus.
Esta igualdade vem da ordem e subordinação que fazem parte do plano de Deus referente à
autoridade. (Gálatas 3:28). Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a
cabeça da mulher. Esta “cabeça” refere‐se tanto à autoridade quanto à origem – (a ordem em que
cada um veio à existência – (1 Coríntios 3:23; 11:8, 10; 15:28; Efésios 1:21‐22; Colossenses 1:18).
Quando alguém – homem ou mulher – não se encaixa nesta ordem (ou evita fazê‐lo), há problemas.
A liderança do marido não tem origem na cultura (os homens não estão “sobre” todas as mulheres),
mas por causa da atividade criativa de Deus, ao fazer a mulher para ajudar o homem (1 Coríntios
11:8‐9; Gênesis 2:18; 1 Timóteo 2:13).
Subordinação não significa repressão, supressão ou opressão. Este é o erro cometido por muitas
culturas do mundo. O plano de Deus requer que o marido veja o valor que Deus atribui a sua esposa.
É sua responsabilidade protegê‐la e guiá‐la, para que ela possa cumprir o desejo de Deus para ela,
no lar e na igreja.
Ser a “cabeça” não torna o marido superior a sua esposa. No reino de Deus, a liderança nunca
implica em que alguém seja “maior”, mas implica sim, em serviço e obediência. Estes são os sinais
de grandeza aos olhos de Deus. (Mateus 20:25‐28; Filipenses 2:5‐9).
Como “cabeça”, é a responsabilidade do homem escolher uma esposa que seja temente a Deus. Este
processo começa com um dos mandamentos mais sérios da Palavra de Deus – um que é ignorado muito
freqüentemente: “Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque, que sociedade tem a
justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?” (2 Coríntios 6:14)
A seriedade deste verso não pode ser super‐enfatizada. O relacionamento no casamento é do tipo mais
fechado (próximo um do outro). Seu parceiro matrimonial tornar‐se‐á uma parte de você mesmo –
vocês se tornam “uma só carne”. Desde o Jardim do Éden, quando Deus trouxe Eva para Adão, tem sido
este o plano de Deus. “E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne; Esta
será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua
mãe, e apegar‐se‐á a sua mulher, e serão ambos uma carne.” (Gênesis 2:23‐24).

Maridos
Muitas vezes, o papel do “marido” é confundido (ou apenas fundido (unido)) com o do “pai”. Estes dois
títulos de família não são o mesmo, e a descrição de suas tarefas é muito diferente. Embora ambos
pertençam ao homem, eles têm sérios efeitos em todos os outros membros da família.
A primeira responsabilidade do marido é mencionada acima – deixar pai e mãe e apegar‐se a sua
esposa. Em muitas sociedades do mundo, este mandamento é totalmente ignorado. Para tornar‐se
“cabeça” de sua família, um homem precisa estar fora da liderança da casa de seu pai. Enquanto ele
3
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estiver comendo e dormindo sob o teto do pai (ou da mãe), ele tem uma certa obrigação de obedecer às
suas regras.
Jesus considerou isto suficientemente importante para mencioná‐lo Ele mesmo. Alguns fariseus vieram
a Jesus, fazendo perguntas sobre o divórcio, e tentando fazê‐lo cair em uma armadilha. Jesus usou esta
oportunidade para lembrá‐los (e a todos os Seus ouvintes) do plano original de Deus para a família.
“Ele, porém, respondendo, disse‐lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea
e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne?
Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem”
(Mateus 19:4‐6).
O registro que Marcos faz deste evento é praticamente o mesmo, palavra por palavra (Marcos10:5‐9).
Este “apegar‐se” (ou unir‐se) é uma coisa muito séria, e não pode acontecer se não houver um “deixar”
primeiro. “Apegar‐se” significa “grudar como cola” e é vital para o crescimento de qualquer
relacionamento conjugal.
Os pais não são abandonados (continua a vigorar o mandamento para honrar pai e mãe), mas deve
haver uma mudança nas lealdades. Um marido tem que tomar decisões (mesmo que cometa erros), e
tomar a atitude de sair da casa paterna e formar o seu lar, juntamente com a sua esposa. Juntos, eles
aprenderão a resistir às tempestades da vida, seguindo o plano de Deus para suas vidas, ao constituírem
uma nova unidade familiar.

Exercício 2 – (Pode ser feito em classe ou em casa, dependendo do tempo disponível).
9 Familiarizar‐se com Colossenses 3:19.
9 Leia o verso acima em mais de uma tradução, para ver o que significa a palavra “amargura”4.
9 Usando uma concordância exaustiva, localize versos que falem para os maridos. Qual é o tema
repetido nestes versos? (Tome nota dos bons exemplos listados nos Objetivos da Lição. Isto vai
ajudá‐lo a começar.)
9 Em uma folha de papel separada, liste referências relativas aos maridos, escrevendo uma
pequena explanação dos requisitos mencionados em cada uma. Certifique‐se de manter a
posição do marido separada da posição de “pai”.
9 Liste o que se exige/se espera dos maridos em sua cultura.
9 Compare as expectativas de sua cultura com os requisitos bíblicos.
9 Marque aqueles que são os mesmos das Escrituras com um sinal (✓). Aqueles que são
diferentes devem ser marcados com um “X”.
9 Revise estas comparações bíblicas e culturais junto com a classe.

4

Esta palavra não se encontra na versão Almeida Revista e Corrigida, mas encontra-se em outras versões, como na
Almeida Revista e Atualizada e na Almeida na Linguagem de Hoje – NT.
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Na verdade, maridos que seguem o plano familiar de Deus são raros. Vezes sem conta, homens têm
falhado em sua responsabilidade de prover para as necessidades físicas de sua família. Eles esquecem
que a liderança espiritual em casa (pastorear sua família) é uma das maiores prioridades de Deus.

Esposas
Uma esposa e uma mãe não são a mesma coisa. Uma esposa não deve ser tratada da mesma maneira
que são tratadas as mulheres em geral (e vice‐versa). Estas atitudes causam confusão e conflitos entre
homens e mulheres hoje. Descobrir o plano de Deus para as esposas abrirá nossos olhos para as razões
porque as mulheres estão sofrendo nas mãos de prepotentes homens desobedientes.

Exercício 3 – (Pode ser feito em classe ou em casa, dependendo do tempo disponível)
9 Familiarizar‐se com Colossenses 3:18.
9 Leia o verso acima em mais de uma tradução para ver o que significa a palavra “submissa”. Se
não encontrar nenhuma diferença, procure no dicionário bíblico o significado da palavra
“submissa” (ver nota 4 – NT).
9 Usando uma concordância exaustiva, localize outros versos que falam das esposas. Qual é o
tema repetido nesses versos? (Para ajudar a começar, use os versos providos nos Objetivos da
Lição).
9 Em uma folha de papel separada, liste referências sobre esposas, escrevendo uma curta
explanação sobre os requisitos mencionados em cada uma.
9 Liste o que se requer/se espera das esposas em nossa cultura. Lembre‐se de manter esta
posição separada da posição de mãe.
9 Compare as expectativas culturais com as exigências bíblicas.
9 Marque aquelas que são as mesmas das Escrituras com um (✓). Aquelas que são diferentes
devem ser marcadas com um “X”.
9 Revise estas comparações bíblicas e culturais junto com a classe.

Salomão disse: “O que acha uma esposa acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do SENHOR.”
(Provérbios 18:22). A versão New Living Translation (Nova Tradução Viva) diz assim: “O homem que
encontra uma esposa encontra um tesouro e recebe um favor do Senhor.”5
No Capítulo 31, Salomão aumentou ainda mais o valor das mulheres piedosas, quando disse: “Mulher
virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis.” (Provérbios 31:10). Eu pesquisei, e
verifiquei que os rubis são as gemas mais valiosas em qualquer lugar do mundo. Elas são mais preciosas,
porque são mais raras do que quaisquer outras jóias. As mulheres que compreendem e obedecem ao
plano de Deus para uma esposa são definitivamente a possessão mais valiosa que um homem recebe de
Deus. Ela é valiosa em muitas maneiras – especialmente como sua ajudadora escolhida por Deus
(Gênesis 2:18).

5

E a NVI diz: “Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente; recebeu uma bênção do SENHOR.” (NT)
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Pais
Quando escolheu criar o homem primeiro, Deus estabeleceu um padrão para a liderança da família.
Deus sempre pretendeu que os pais fossem os líderes espirituais no lar. Assim, Ele estabeleceu uma
aliança com Abraão, como responsável pelo treinamento dos seus filhos, “para que guardem o caminho
do Senhor, para agir com justiça e juízo” (Gênesis 18:19; Deuteronômio 6:7). Se você é abençoado com
um pai piedoso, você é de fato abençoado.

Exercício 4 – (Pode ser feito em classe ou em casa, dependendo do tempo disponível)
9 Familiarizar‐se com Efésios 6:4.
9 Leia este verso em outras traduções para uma maior clareza. A Bíblia Viva, ou a Nova Versão
Internacional da Bíblia proporcionam uma leitura mais simplificada.
9 Usando uma concordância exaustiva, localize outros versos que falam dos pais. Qual é o tema
repetido nesses versos? (Para ajudar a começar, use os versos providos nos Objetivos da Lição).
9 Em uma folha de papel separada, liste referências ao papel do pai, escrevendo uma curta
explanação sobre os requisitos mencionados em cada uma.
9 Liste o que se requer/se espera dos pais em nossa cultura. Lembre‐se de manter a posição de
pai separada da posição de marido.
9 Compare as expectativas de sua cultura com os requisitos bíblicos.
9 Marque aqueles que são os mesmos das Escrituras com um sinal (✓). Aqueles que são
diferentes devem ser marcados com um “X”.
9 Revise estas comparações bíblicas e culturais junto com a classe.

“E agora, uma palavra para os pais. Não façam seus filhos ficarem irados, pela maneira como os tratam.
Antes, eduquem‐nos na disciplina e instrução aprovada pelo Senhor” (Efésios 6:4, NLT6).
Duas palavras nesta tradução deixam claro que a responsabilidade dos pais é consistente e progressiva.
Você pode encontrar estas duas (2) palavras no verso acima?
Disciplina implica em exercício diário. Que verso no Antigo Testamento apoia este comando de Deus?
(Provérbios 22:6) A palavra “instrui” neste verso fala de disciplina consistente que ajuda as crianças a
“cultivarem um gosto pelos” planos de Deus para suas vidas. Os pais devem dedicar seus filhos a
fazerem o que Deus diz, desde o momento em que eles nascem.
Instrução implica em consistência e numa mudança progressiva nos assuntos, à medida que o
crescimento ocorre. Isto somente pode acontecer se os pais estão presentes e observando as
necessidades e capacidades de seus filhos. Se suas horas de trabalho forem muito extensas, faça uma
mudança nas prioridades de sua vida. Obedecer a Deus no que se relaciona com seus filhos não é uma
opção, mas um mandamento para os pais em qualquer lugar.
6

O estudante encontrará palavras semelhantes, no mesmo verso, na versão Almeida – Tradução na Linguagem de
Hoje e na Nova Versão Internacional – NT.
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Liste três (3) outros versos do Antigo Testamento (além de Provérbios 22:6) que mandam os pais
treinarem seus filhos diariamente e consistentemente. (Use sua concordância para ajudá‐lo neste
exercício.)
Muitas vezes, os pais passam a responsabilidade de treinar os filhos para as suas esposas. Este não é o
plano de Deus. É verdade que as mães estão em casa mais tempo. Entretanto, colocar a mãe no encargo
de “educar e admoestar no Senhor” (Efésios 6:4) os filhos é tirá‐la do seu lugar que lhe foi dado por
Deus no lar. Esta é uma responsabilidade dos pais (homens) e deve ser levada a sério.
As mães são ajudadoras que concordam, apoiam e confirmam o treinamento dado primeiro pelos pais.
Não deveria haver sequer a possibilidade de disputa de pais contra mães. As mães não deveriam jamais
se colocar contra os regulamentos estabelecidos pelos pais e contra as suas expectativas. Fazer isto
causa sérios problemas para os filhos. Esta é uma outra razão porque os maridos e esposas devem ter o
mesmo conjunto de valores e concordarem com os mesmos padrões para o seu lar antes que venham os
filhos.
Com o sério programa de trabalho seguido pela maioria dos homens – especialmente homens de Deus –
o que pode ser feito para assegurar o papel dos pais de “educação e admoestação no Senhor” para seus
filhos? (Abaixo estão algumas sugestões. Adicione outras idéias [levando em conta ambientes ou épocas
diferentes] de sua própria cultura.)
9 Exceto em casos de extrema emergência, procure voltar do trabalho para casa o
suficientemente cedo para gastar tempo com seus filhos.
9 Se isto for totalmente impossível, faça do jantar uma refeição a ser partilhada com todos os
membros da família (todos reunidos).
9 Use este tempo juntos para conversar sobre coisas de Deus.
9 Permita aos membros de sua família – do mais velho ao mais novo – partilciparem das
discussões, ou discuta alguma coisa que os está perturbando.
9 Não permita desentendimentos ou brigas nas discussões familiares.
9 Faça da Palavra de Deus uma prioridade.
9 Se possível, designe a eles versos para memorizar, usando métodos divertidos e encorajadores.
9 Ore por cada membro da família e também com cada um deles. Orar por cada membro –
especialmente com aqueles que estão tendo dificuldade de se entenderem – é um meio
especial de manter a família unida.
9 Encoraje a leitura da Bíblia, com atividades divertidas. As passagens não devem ser muito
longas, mas sua compreensão é importante. Fale sobre os versos lidos e assegure‐se de que
todos compreenderam o seu significado e propósito.
9 Não faça este tempo com a família parecer‐se com uma escola ou igreja. Trinta minutos é um
tempo suficientemente bom.
9 Se tiver disponível, use um livro devocional para a família. Eles estão disponíveis, com idéias
para cada dia do ano. (Um Devocional Anual da Família)
9 Incorpore suas próprias tradições culturais nestes momentos com a família. A Palavra de Deus
aplica‐se a cada dia da vida – não importa onde você more.
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Não importa onde você viva ou trabalhe, faça da educação de seus filhos uma prioridade. Assegure‐se
de que sua esposa conhece (e concorda – espera‐se) com esta educação. Encoraje a participação dela
em sejam quais forem as atividades que você escolha usar.
“Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque, se um cair, o outro
levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante.
Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só como se aquentará? E, se alguém
quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão
depressa” (Eclesiastes 4:9‐12).
É sempre uma boa idéia trabalhar “com” a sua esposa. Todavia, vocês dois precisam do Espírito Santo
trabalhando em vocês – aquela terceira dobra da corda – para serem bem sucedidos em sua família.
A desobediência ao comando “não vos coloqueis em jugo desigual com os descrentes” causa sérios
problemas. I Coríntios 6:15‐17 nos diz porque: “Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de
Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá‐los‐ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou
não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz‐se um corpo com ela? Porque serão, disse (Deus),
dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito.” Deus não pode juntar‐se
a vocês para tornar‐se uma “corda de três dobras” nesta situação. Seja cuidadoso ao escolher sua
esposa, aquela que irá tornar‐se a mãe de seus filhos.

Mães
As mães são importantes – não importa onde você nasceu. A verdadeira mãe (não simplesmente uma
fêmea que deu à luz) é um dos maiores presentes de Deus e mais valiosa do que todas as riquezas do
mundo. O plano de Deus para as mães é especial. A mãe terrena que Ele escolheu é um grande exemplo
para todos nós. Maria era muito jovem, mas dedicada totalmente a obedecer ao plano de Deus para sua
vida (Lucas 1:26‐38).
Tornar‐se uma mãe nunca foi fácil. Porque a escolha de Eva foi “conhecer o bem e o mal”, nós nunca
saberemos qual era a intenção de Deus para o processo, porque Eva não havia dado à luz antes da
maldição. Aquela maldição tratou especificamente do parto com dor e da submissão ao seu marido. “E à
mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição; com dor terás filhos; e o teu desejo
será para o teu marido, e ele te dominará” (Gênesis 3:16).
Em nosso mundo hoje, o parto ocorre com freqüência, mesmo com adolescentes muito jovens para
assumir esta responsabilidade. “Dar à luz” e “maternidade” NÃO são a mesma coisa. Tristemente,
muitas fêmeas dão à luz, mas abandonam ou recusam‐se a cuidar, ajudar a ensinar e educar
piedosamente seus filhos. Lembre‐se que a maior responsabilidade da mãe é ajudar o marido no
treinamento espiritual de seus filhos. “Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de
tua mãe.” (Provérbios 6:20). Provérbios 1:7‐9 e 4:1‐5 dão uma instrução semelhante de que os pais
ensinem primeiro, e as mães apoiem aquele ensinamento.
Deuteronômio 11:18‐21 são versos para o povo escolhido de Deus, Israel. Eles são o plano original de
Deus, para garantir que nossos filhos conhecem e seguem os Seus caminhos. Aos pais foi dada a
responsabilidade de transmitir a lei de Deus aos seus filhos. Moisés foi o primeiro a falar destas
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instruções, em Deuteronômio, capítulos 4 e 6. Salomão deixou claro que esta responsabilidade devia ser
compartilhada com as mães.

Exercício 5 – (Pode ser feito em classe ou em casa, dependendo do tempo disponível)
9 Familiarizar‐se com João 16:21.
9 Leia este verso em outras traduções para uma maior clareza. A Bíblia Viva, ou a Nova Versão
Internacional da Bíblia proporcionam uma leitura mais simplificada
9 Usando uma concordância exaustiva, localize outros versos que falam das mães. Qual é o tema
repetido nesses versos? (Para ajudar a começar, use os versos providos nos Objetivos da Lição).
9 Em uma folha de papel separada, liste referências ao papel da mãe, escrevendo uma curta
explanação sobre os requisitos mencionados em cada uma.
9 Liste o que se requer/se espera das mães em nossa cultura. Lembre‐se de manter isto separado
da posição de esposa.
9 Compare as expectativas de sua cultura com os requisitos bíblicos.
9 Marque aqueles que são os mesmos das Escrituras com um sinal (✓). Aqueles que são
diferentes devem ser marcados com um “X”.
9 Revise estas comparações bíblicas e culturais junto com a classe.

O profeta Ezequiel falou do exemplo das mães. Seus tremendos avisos para Israel são palavras que
devemos recordar ainda hoje: “Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este provérbio,
dizendo: Qual a mãe, tal é a sua filha.” (Ezequiel 16:44). Boas ou más, os filhos copiarão suas mães. Que
exemplos são dados para eles seguirem?

Filhos
Obviamente, se falamos sobre pais e mães, é porque existem filhos em alguma parte. Estes mais tenros
membros da família têm uma séria tarefa a cumprir. Eles precisam ser treinados para a idade adulta. A
mais valiosa lição que qualquer pessoa pode aprender sobre autoridade é “obedecer”. Para a maioria de
nós, isto é difícil de fazer. Nós temos nossas próprias idéias, “achamos” que sabemos melhor do que
aqueles que estão na liderança, e planejamos meios de provar que é correto o nosso modo de pensar –
com rebelião.
O mandamento de Deus para os filhos vem com uma promessa: “Filhos, obedeçam seus pais, porque
vocês pertencem ao Senhor, e esta é a coisa certa a fazer. Honrem seu pai e sua mãe. Este é o primeiro
dos Dez Mandamento que termina com uma promessa. E esta é a promessa: Se vocês honrarem seu pai
e sua mãe, vocês terão uma vida longa e cheia de bênçãos.” (Efésios 6:1‐3, NLT‐tradução livre – ver nota
2). A obediência é a chave – uma longa vida abençoada é a recompensa.

Exercício 6 – (Pode ser feito em classe ou em casa, dependendo do tempo disponível)
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9 Estar familiarizado com Colossenses 3:20.
9 Leia este verso em outras traduções para uma maior clareza. A Bíblia Viva, ou a Nova Versão
Internacional da Bíblia proporcionam uma leitura mais simplificada
9 Usando uma concordância exaustiva, localize outros versos que falam deste mandamento para
os filhos. (Você pode encontrar ajuda nos exemplos listados nos Objetivos da Lição).
9 Em uma folha de papel separada, liste referências ao papel dos filhos, escrevendo uma curta
explanação sobre os requisitos mencionados em cada uma.
9 Liste o que se requer/se espera dos filhos em sua cultura. O que os pais esperam? O que os
outros membros da família esperam? Quais as expectativas para os filhos que não são parte do
plano da Bíblia?
9 Compare as expectativas de sua cultura com os requisitos bíblicos.
9 Marque aqueles que são os mesmos das Escrituras com um sinal (✓). Aqueles que são
diferentes devem ser marcados com um “X”.
9 Revise estas comparações bíblicas e culturais junto com a classe.

Além da recompensa pela obediência, há uma outra boa razão para seguir o plano de Deus. Ele prepara
você para o futuro. Quando você estiver freqüentando uma escola, a obediência é essencial para os
professores e diretores/administradores. Quando você estiver trabalhando, será exigida obediência ao
seu superior hierárquico (seu chefe ou seu supervisor). Não importa o que a sua vida envolva, a
obediência às autoridades é uma lição que cada pessoa precisa aprender – especialmente aplicável ao
papel que o plano de Deus determinou para cada membro da família.

Conclusão
Deus sempre teve um plano. Ele tem um plano para cada pessoa que nasce. Assim como falou aos seus
filhos desobedientes (Israel): “Porque eu sei que pensamentos tenho para convosco, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais” (Jeremias 29:11, KJV‐ tradução livre
– ver nota 2). A New Living Translation (Nova Tradução Viva) torna este verso mais claro: “ ‘Porque eu
sei os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor. ‘São planos para o bem e não para o desastre, para
dar a vocês um futuro e uma esperança.’ ” (Tradução livre – ver nota 2).
O desastre vem quando nós não procuramos e seguimos o Seu plano. Assim como Adão e Eva decidiram
conhecer o bem e o mau, conhecimento este do qual Deus queria protegê‐los, assim nós vivemos nossas
vidas seguindo tradições, normas de família e pressões dos amigos que nos levam para bem longe do
Seu excelente plano para nós.
Conheça o plano de Deus para sua família; compreenda o que Ele quer que cada membro faça e, então,
siga Seu plano. Bênçãos e recompensas se seguirão, porque nosso Deus é fiel (Lamentações 3:22). Cura,
restauração e bênçãos futuras, tudo isto será nosso, como um resultado. Que alegria aqui na terra: viver
com uma família que segue o plano de Deus.

Revisão da Lição
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1. Liste (com referência escriturística) três requisitos exigidos pela igreja para os líderes
(especialmente aqueles envolvidos no treinamento de outros e para a pregação do evangelho),
como encontradas no Novo Testamento.
1)_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Escreva por completo (com a referência) o verso do Novo Testamento que fala do “julgamento
rigoroso” para os professores.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Qual é uma das melhores maneiras de transmitir uma lição?
______________________________________________________________________________
4. Onde Deus começa sua busca por homens “irrepreensíveis”? (Apoie sua resposta com a
Escritura.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Dê três (3) exemplos do Antigo Testamento de homens que falharam como líderes de suas
famílias. (Apoie sua resposta com Escritura,)
1) _______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________
6. Escreva por completo (com a referência) o verso que concorda com a seguinte declaração: “Um
tratamento errado para com a esposa cria uma barreira entre o homem e Deus.”
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Escreva por completo (com a referência) o verso que enfatiza o fato de que não importa qual o
lugar que você chama de “lar”, o plano de Deus para sua família é o mesmo.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. O que significa o termo “apegar‐se”?
_____________________________________________________________________________
9. O que precisa acontecer antes que o “apegar‐se” aconteça?
______________________________________________________________________________
10. Faça uma curta explanação de como um homem torna‐se o “cabeça” da sua família.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. Liste e explane brevemente as duas palavras (encontradas na New Living Translation (Nova
Tradução Viva) de Efésios 6:4 que tornam claro que a responsabilidade dos pais é consistente e
continuada. Que verso do Antigo Testamento apoia este mandamento de Deus?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Escreva por completo (com referência) o verso que nos diz qual mandamento de Deus para os
filhos vem com uma promessa.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
13. Nos espaços em branco, escreva VERDADEIRO ou FALSO, para as declarações feitas sobre os
papéis da família.
_______________ 1) O desejo e chamado para liderar devem ser confirmados pela Palavra de
Deus e pela igreja, usando as qualificações dadas por Deus.
_______________ 2) Deus tem sempre deixado claro que é um requisito para um homem fazer
parte da liderança no reino de Deus, que a liderança de sua família siga o plano bíblico.
_______________ 3) Em Cristo, há verdadeira igualdade entre homens e mulheres, como
herdeiros da graça de Deus. Esta igualdade vem da ordem (homem como cabeça) e
subordinação (mulher em submissão) com respeito à autoridade que é plano de Deus (Gálatas
3:28).
_______________ 4) A liderança do marido não se prende à cultura (os homens não estão
“sobre” todas as mulheres), mas por causa da atividade criativa de Deus, ao fazer a mulher para
ajudar o homem (1 Timóteo 2:13).
_______________ 5) Uma esposa e uma mãe não são a mesma coisa.
_______________ 6) “Marido” e “pai” são dois títulos familiares que são os mesmos, com a
mesma descrição das responsabilidades.
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_______________ 7) Liderança espiritual em casa (pastorear sua família) é uma das maiores
prioridades de Deus para os maridos.
_______________ 8) Uma mulher que compreende e obedece o plano de Deus para ela como
esposa é, definitivamente, a mais valiosa possessão que um homem recebe de Deus.
_______________ 9) Deus sempre pretendeu que os pais fossem os líderes espirituais do lar,
por isso ele estabeleceu a aliança com Moisés como aquele que era responsável por seus filhos
“para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo.”
_______________10) Mães são ajudadoras que concordam, apoiam e confirmam o treinamento
dado primeiro pelos pais.
_______________11) A mais valiosa lição que qualquer pessoa pode aprender sobre autoridade
é “obedecer”.
_______________12) Além da recompensa pela obediência, uma outra razão para seguir os
planos de Deus é que isto prepara você para o futuro.
_______________13) Jeremias 29:11 é um verso que apoia a declaração de que Deus sempre
tem um plano para cada uma pessoa que nasce.
_______________14) A principal responsabilidade da mãe é ajudar o marido no treinamento
espiritual dos filhos.
_______________15) Provérbios 22:6 dá instruções de que os pais devem ensinar primeiro e as
mães devem apoiar o seu ensino.
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