
Formando Cavaleiros para os Dias de Hoje 
 
Umas das coisas em que temos que ter em mente e que o homem precisa ter um IDEAL DE 
HOMBRIDADE. 
 
Precisamos ser leal, autentico, ter liderança e também sermos dedicados a família. 
Logo percebemos que para se ter um caráter assim tão solido identificaremos duas importantes 
influencias em nossa vida : a presença de um influente mentor , responsável para moldar 
nossa vida e inserção em um tipo especifico de sistema cultural , capaz de oferecer-lhe uma 
rota clara para a hombridade .Se não tivermos pais em que nos passou esse tipo de influencia , 
devemos então agora buscar em Deus essas coisas , pois não podemos deixar que os nossos 
filhos sofram por falta dessas coisas . 
 
Temos visto que hoje em dia a questão da hombridade tem se perdido , a falta de uma visão 
clara e nítida da hombridade tem trazido muitos problemas as famílias . Precisamos ensinar os 
nossos filhos desde cedo um código de conduta e estabelecer marcos ao longo da sua vida, 
por meio das cerimonias e das celebrações. 
 
Ha uma admoestação curta e audaz aninhada entre os comentários de encerramento da 
primeira carta de Paulo aos Coríntios: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos 
varonilmente, fortalecei-vos. ”( 1° Corintios 16 : 13 ) . No contexto cultural em que foi feita, a 
admoestação “portai-vos varonilmente” (isto e “portai-vos como homens”) tinha um sentido 
definido e explicito .Hoje , essa mesma frase parece vazia de sentido .Por quê ? A razão é que 
a igreja de hoje tem se afastado desse crescente vazio, em vez de preenche-lo. 
 
Princípios da Hombridade: 
 
1° - O VERDADEIRO HOMEM REJEITA A PASSIVIDADE 
 
Em Genesis 3,  fala da passividade de Adão teve quando ele come o fruto com a sua mulher , 
quando era pra ele agir de forma responsável , de assumir as rédeas da situação , 
espiritualmente falando , e de proteger sua mulher - ele ficou ali parado , olhando a cena ! Agiu 
com passividade .Recusou-se a assumir as responsabilidades sociais e espirituais que Deus 
lhe confiara .Jesus Cristo foi um homem de iniciativa. Ele se recusou a cruzar os braços 
quando o pecado invadiu a ordem que Deus havia criado. Jesus demostrou agressividade tanto 
na esfera social quanto na espiritual. 
 
2° - O VERDADEIRO HOMEM ACEITA A RESPONSABILIDADE QUE LHE CABE 
 
De acordo com Salmos 40: 7,8 - uma passagem que , sem duvida , faz referencia ao Messias- 
Jesus Cristoaceitou essas responsabilidades com grande entusiasmo: “Então eu disse: eis aqui 
estou , no rolo do livro esta escrito a meu respeito ;agrade-me fazer a tua vontade , o Deus 
meu; dentro em meu coração esta a tua lei”. 
 
3° - O VERDADEIRO HOMEM LIDERA COM CORAGEM  
 
O homem autentico foi feito para liderar e não para seguir .Em 1° Coríntios 11:3 , o apostolo 
Paulo trasmite esse principio da seguinte maneira : ´´Quero , entretanto , que saibas ser Cristo 
o cabeça de todo homem , e o homem o cabeça da mulher , e Deus o cabeça de Cristo`` .  
Para exercer a liderança , o homem precisa ter coragem de dominar suas paixões e de refrear-
se com o principio da verdade .  
 
4° - O VERDADEIRO HOMEM ESPERA RECEBER A MAIOR RECOMPENSA  
 
Assim como Jesus , para ser bem sucedido , nois precisamos ter uma expectativa de receber o 
galardão em que nos foi proposto. 
Leiam Hebreus 11:24 ao 26 - 1°Corintios 2:9 - João 10:10 - 1° Timóteo 4:8 
 
Se a hombridade genuína gira em torno de três responsabilidades principais, então o pai que 
for sábio treinara seu filho para assumi-las com entusiasmo. São elas: uma vontade a ser 



obedecida ( a vontade de Deus tal qual revelada nas Escrituras ) , uma obra a ser feita ( não 
apenas o seu trabalho, mas também sua função no lar , na igreja e na comunidade ) e uma 
mulher a quem amar ( a esposa ) . Portanto, para ser um homem de grande honra, o cavaleiro 
dos dias modernos deve ser versado nessas três artes, sendo iniciado nelas desde pequeno 
pelo seu principal mentor: o pai! 
 
Precisamos ter um CODIGO DE CONDUTA:  
 
Em um livro chamado “A pesca da minha vida”, descreve um desses momentos que marcam a 
vida de um individuo. Ele conta a historia de um garotinho de 11 anos, que aguardava 
ansiosamente a abertura da temporada de pesca de robalo na sua região. Duas horas antes de 
iniciar a temporada de pesca , o pai e o filho estavam praticando na beira do lago , e de 
repente a vara do filho envergou-se .Ele tinha fisgado algo bastante pesado .Era o maior robalo 
que já tinham visto .Porem ainda não estava na hora da temporada , e o pai pediu a seu filho 
que pusesse o peixe de volta na agua , mesmo não tendo ninguém por perto. 
 
Será que fazemos o que é certo quando não há ninguém olhando para nós? 
 
Provérbios 11:3 “A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os 
destrói”. 
 
Devemos ser leal! 
 
QUATRO CHAVES PARA O TREINAMENTO EFICAZ  
 
1° O pai deve dar um exemplo reto. 
2° O pai ensina pajem a obedecer a vontade de Deus através do ensino das verdades 
espirituais. 
3° O pai ensina o filho a obedecer as verdades bíblicas quando conta historias para ele . 
4° O pai reforça para o filho a vontade a ser obedecida por meio da aprovação, da 
atenção e da disciplina. 
 
O pai inteligente ajuda o seu filho a seguir a sua própria inclinação, ou seja, a área em 
que e talentoso, em vez de força-lo a seguir o caminho que o pai escolheu. 
 
Precisamos comunicar aos nossos filhos a ideia de que há outras coisas importantes na vida, 
além das circunstancias que nos cercam e dos nossos sentimentos. 
 
Três características da causa transcendente: 
 
1 - A causa transcendente deve ser um empreendimento verdadeiramente heroico, isto é, uma 
iniciativa nobre, que exija de nós bravura e sacrifício. 
 
2 - A causa transcendente deve ser eterna. Sua importância deve ir além do presente. 
 
3 - A causa transcendente deve ser extremamente revelante e proveitosa; algo que “pulse” com 
sentido e proposito. 
 
Como isso se aplica a pais cujos filhos buscam neles uma fonte de liderança? De modo geral, 
as aplicações são as seguintes:  
 
eles preparam os filhos para serem competentes no mercado de trabalho , mas não para terem 
convicções morais ; 
 
Ajudam os filhos a se tornarem bem-sucedidos no ambiente social , mas não a levarem uma 
vida revelante do ponto de vista espiritual; 
 
Dão aos filhos coisas boas, mas não as melhores coisas. 
 



“O MAIS FELIZ DOSHOMENS É AQUELE QUE CONSEGUE INTEGRAR O FINAL DA SUA 
VIDA AO COMEÇO”. 
 
  
Precisamos marcar a vida dos nossos filhos com cerimonias ao longo de sua vida , 
principalmente na fase em que se torna HOMEM , para que esses momentos sejam marcantes 
.As cerimonias são momentos especiais , que compõem o tecido da existência humana 
.Casamentos , banquetes de premiação, colações de grau , etc.....A cerimonia deve ser vista 
como o mais precioso recurso para ajudar um garoto a torna-se homem. Em muitas culturas, 
ao longo da historia, o rapaz adolescente passava por algum tipo de ritual para marcar, 
oficialmente, sua passagem para a vida adulta. Ao meu ver , uma das maiores tragédias que 
aflige a cultura ocidental hoje e a falta das cerimonias desse tipo. 
 
Quatro características de uma boa cerimonia: 
 
1° Ela e dispensdiosa - quanto mais tempo investirmos, quanto mais pensarmos nos seus 
detalhes e quanto maiores forem o empenho, o planejamento e o dinheiro nela aplicados, mais 
marcante ela será. 
 
2° Uma cerimonia marcante confere valor - quando empregamos tempo, empenho, 
dinheiro, e nos valemos de um cerimonial significativo, mostramos ao individuo o quanto 
ele e valioso. 
 
3° Uma cerimonia marcante se vale de símbolos - a aliança representa ao casamento, a estrela 
o natal e o diploma as formaturas. 
 
4° Uma cerimonia marcante capacita o individuo, comunicando-lhe uma visão - a cerimonia do 
casamento aponta para uma nova vida, em que duas pessoas se tornam uma. A cerimonia de 
formatura e o vislumbre de uma nova carreira . 
 
Sendo assim podemos comemorar uma Causa Transcendente. 
 
“Este e meu filho amado, em que me comprazo”. 
 
 “Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade”. 
 
FIM. 
 
Atenciosamente,  
 
Esdras e Edimar. 
 


