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     EDUCAÇÃO DE FILHOS CONFORME O PADRÃO DE DEUS 

Oriosvaldo Oliveira - Presbítero em Salvador /BA 

INTRODUÇÃO: 

 “Andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém.” (Gn5:21-24) Leitura de abertura. O 

melhor a fazer é: “Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma; atai-as 

por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as aos vossos 

filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e 

levantando-vos” (Dt 11.18-19). Desconheço remédio mais eficaz. A Palavra do Senhor é o único 

meio para educar-nos, desde a mais tenra idade, quando criança, ao mais experiente ancião.  

“Vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do 

Senhor” (Ef.6.1-4). ‘Deus nos quer diante dEle, e quer também, que levemos nossos filhos a 

estar diante dEle! ’. ENSINAR DESDE SEMPRE, É O MODELO Porque desde criança você 

conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé 

em Cristo Jesus (2Tm.3.15).  

O padrão de Israel para educação dos filhos era proveniente das Escrituras (Dt.6.3-7). Quando 

a criança começava a falar, lhe era ensinado a memorizar versículos dos cinco primeiros livros 

da bíblia: (Torá, ou a lei); recitação da Shemá (Ouça Israel) antes de dormir (Dt 6.4-9), e o 

“Modê ani ”, ao acordar (Sou grato (a) a te, o Rei Vivo e Eterno, por ter restaurado dentro de 

mim, minha alma com misericórdia). O pai em Israel, mantinha a consciência dos seus filhos, 

ligada ao fato da existência de um criador e das bênçãos que dEle emanavam, através da 

observância das mitsvot/mitzvá.  

Aprendia a buscar toda boa ação e prática dos mandamentos e da Torá. O quarto da criança 

possuía muitos brinquedos coloridos, os quais davam a criança, a ideia de que ali, havia paz e 

proteção espiritual. Para tanto, também usavam livros sagrados: Livro de Orações (Sidur), 

Chumash (livros dentro da Torá) e o livro de Salmos (Tehilim). Também havia uma caixinha de 

Tsedacá (caixinha de caridade), colocada estrategicamente num lugar do quarto, como ensino, 

à se repartir o que possuía.  

O processo de ensino, após o desenvolvimento da fala, pela criança judaica, era a 

memorização de versículos, dos livros de Genesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio 

(Torá). Aos doze anos e um dia (meninas) e aos treze anos e um dia (meninos), faziam um o 

teste, e este, era a memorização dos cinco livros, afim de que se tornassem, Bar Mitzvá (filho 

do mandamento) e Bat Mitzvá (Filha do mandamento). “A verdade é que, se a educação de 

filhos é educação de almas (psique), então a única fonte viável de instrução é a Bíblia - O temor 

do Senhor é o princípio da sabedoria, é o conhecimento do Santo a prudência. Porque por meu 

intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão (Pr. 9.10,11). 

SEJAMOS FIEIS AO CAMINHO Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 

repreensão, para a correção e para a instrução na justiça (2.Tm.3.16). 

 Quando se abandona os princípios e a sabedoria do Senhor, recorremos a métodos 

desesperados e carnais, tais como: transferência de responsabilidade; Perda de fé nos recursos 
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Bíblicos de ensinar (Pv. 22.6); Busca dos mais sofisticados projetos de mundo para criá-los - Os 

mais afortunados mandam para fora do País, outros para acompanhamento de psicólogos e 

ainda outros para as mídias mais variadas. Ainda há aqueles que na hora de educar 

disciplinarmente seus filhos, ficam dependentes dos recursos aplicados pelos seus pais. 

Esquecem-se, que muitas vezes, há muita maldição por trás disso. Não me refiro a maldição 

hereditária, não creio nelas, mas, falo de comportamentos adquiridos, que traumatizaram a 

muitos e inconscientemente queremos tratar esta herança dada por Deus, nossos filhos 

(Sl.127.3-6).  

Normalmente esses pais dizem: “Meus pais “fizeram a mesma coisa comigo”, “foi assim que 

aprendi”. Ocorre que necessitam parar de costurar “véu rasgado”, e abandonar o legado das 

maldições que a Cruz nos tirou das costas. Temos de entender, que só o método de Deus, nos 

dá a capacidade de instrução. Esse método, está na sua palavra escrita, e é encarnada, nos pais 

que se santificam por seus filhos - Nosso modelo é Papai do Céu e sua Palavra. ENSINAR E NÃO 

APENAS CRIAR, É O EXEMPLO A SEGUIR a) Ensinar pelo modelo Uma criança aprende o idioma 

falado pelos pais. Os menores ficam imitando os mais velhos. No final, todos falam a mesma 

língua. Inclusive com o mesmo sotaque.  

A vida não é uma sala de ensinos teóricos. São pelos modelos que nos definimos no coração. 

Os pais podem até se acostumar com os defeitos do outro. Os filhos porem, serão o que os 

pais forem tornando-se. Impossível, transformá-los no que queremos, pois, não poderão seguir 

nossos ensinamentos e, ao mesmo tempo, ignorar o exemplo que vem de nós. Depois da 

Palavra, temos o exemplo (a luz que não fala, mas diz muito para quem vê). Mansidão e 

humildade é a arte de quem quer ser modelo de aprendizado, aprendamos com Jesus. b) 

Ensinar pela amizade “Há amigos mais chegados que irmãos”, os pais têm as melhores 

oportunidades de fazer isso acontecer. Precisamos aprender a reagir sempre que possível, na 

qualidade de amigos dos nossos filhos. Como? Compartilhando com eles os nossos projetos de 

vida, mesmo aqueles mais sérios.  

Lembremos que gostamos de gastar tempo com nossos amigos, mesmo no núcleo entre 

familiares isso acontece principalmente entre irmãos mais achegados entre si. “Amizade se 

cultiva. Não se herda”. A amizade levará nossos filhos a nos procurar no sucesso ou no fracasso 

- Nada de sermos juízes nesses momentos. c) Ensinar sem acordos Há pais querendo ser 

espertos, segundo a carne. Os pais “espertos”, usam ideias “espertas”, fazendo acordo de 

recompensa para bons comportamentos e, ou comportamentos morais. As crianças aprendem 

a agir certo, só por interesse próprio, em vez de fazer o certo por que é certo se fazer o certo – 

Consequência: cresce em busca do “quem dá mais”. d) Ensinar sem emoções Nesse método, os 

pais entram na emoção, para conseguirem um comportamento dos filhos mais adequado. 

Alguns até isolam o filho com silencio total. Isto, nunca aponta o erro a ser corrigido.  

Digamos aos nossos filhos, quais foram os seus erros e em que área deve mudar - Ensinar a ser 

disciplinado é o ensino das Escrituras, criar, se faz por instinto. e) Ensinar sem ser punitivo Se 

fez errado, pronto, o castigo é isso ou aquilo. Gritaria horrenda, espancamento, privação de 

privilégios (assistir TV, jantar, brincar, sair do quarto, etc.). São decretados na hora sem mais 

sem menos. Normalmente é feito com raiva e sem instrução construtiva para salvação da 

criança. A privação consciente, pode ser interessante, porem, nunca por subtração de valores, 

como, punir com leitura bíblica, período de oração e jejum; trabalhos em casa (exceto quando 

3 



 

relacionado ao próprio trabalho), encontros relacionados à igreja etc.  

Não se associa essas coisas a punições. Os pais não devem proferir expressões de amargura, 

ressentimento ou inimizade contra os seus filhos. “O amor dos pais não muda com as 

circunstâncias” f) Ensinar sem miscelâneas Este método é reservado para os pais “criativos”. 

Um pouco de cada método é usado, quando é conveniente, aproveita de tudo, principalmente 

se estiver avexado. RELACIONAMENTO (Mc.3.20; Mc.6.31; Mc.4.38).  

Há pessoas por quem temos grande estima como amigo, porém, não desenvolvemos um 

grande relacionamento com a mesma - É a falta desse relacionamento que inibe a construção 

fraterna entre os amigos. É o bom relacionamento que transforma conhecidos em amigos. 

Muitas vezes nossos filhos são apenas conhecidos, e, não confundam conhecidos, com alguém 

que conhecemos de fato - Conheçamos os nossos filhos e nos deixemos ser conhecidos por 

eles. Jesus conhecia o Pai, e o Pai o conhecia, porque eles se relacionavam. Pais precisam ter 

relacionamentos lúdicos (Brincadeiras com esportes, jogos de tabuleiros, bonecas, pula cordas, 

carrinhos e etc.).  

É o relacionamento que progride o amigo ao estado de irmão - Jesus é o nosso modelo 

também. INSTRUÇÃO Santifica-os na Verdade, a tua Palavra é a Verdade (Jo.17.17) “O caminho 

para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro” (Pv. 

10:17). A instrução paterna precisa perder o ar professoral ou de superior hierárquico. A nossa 

cultura mantém um equivoco maligno e rude dos selvagens animais marcadores território.  

Não precisamos gritar, fazer cara feia, ameaçar ou humilhar a criança ou jovem, para o fazer 

obedecê-lo. “Pobreza e afrontas virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a 

repreensão será honrado (Pv.13.18). O mais perfeito instrumento do ensino não é a vara, mas, 

a Palavra do Senhor, de modo a levar nossos filhos a conhecerem mais ao Senhor que a si 

mesmos, portanto “Instrua a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for 

velho, não se desviará dele” (Pv.22.6) - Aqui temos uma verdade e uma promessa. 

VALORIZAÇÃO (Mc. 10.13-16; Mc.5.21-24) Não sufoquemos nossos filhos com antecipação de 

respostas sobre tudo. Ouçamos o que eles têm a dizer. Corramos riscos calculados em seguir 

alguma orientação dos mesmos.  

Não nos permitamos competição de conhecimento com os filhos - Pai que ganha de filho, 

perde; assim como, filho que ganha de pai, perde. Quanto a Deus, só saímos ganhando dele, 

quando ele sai ganhando de nós. Quem “ganha” de Deus perde tudo. Jesus nunca competiu 

com o Pai: dizia ele, “o Pai é maior que eu” (Mt.17.5) - Dele dizia o Pai, “a ele ouvi” (Jo. 14.28). 

Aprendam a elogiar os papeis borrados de tintas, que vem do rosto da recompensa de serem 

pais, antes de reclamar dos salpicos de tinta no rosto encantado, pelo sorriso impagável. 

Aprendam a elogiar o projeto que deu certo, e ajudá-los a melhorar no que não deu, sem 

constrangimento ou desprezo.  

AUTORIDADE PARA CORRETO ORDENAMENTO DOS FILHOS: 

A autoridade no lar refletirá nas atitudes do filho sobre autoridade em qualquer lugar: no 

governo (Rm 13.1-7), trabalho (Ef. 6:5-9), lar (Ef. 5.22-24; 6.1-4) nas demais situações (Ef. 1.21-

23). a) Filho em ordem, sem acusação de rebelião ou brigalhão. “Sob disciplina com todo 
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respeito (1aTm. 3.4b)”. É quando o filho é sujeito com toda dignidade e confiança; ainda que 

não esteja convertido, pois conversão ao pai (Ml.4.6; Lc.1.16-17), é ganhar um coração bem 

disposto ao Espírito Santo trabalhar nele, é a boa educação na alma (psique). Quanto aos 

valores das veredas do Senhor e conversão a Jesus, é uma obra do Espírito (Jo.16.7-11). 

Portanto, “... Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o 

respeito (pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?)” 

– 1Tm. 3.4-5 “Alguém ... que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são 

insubordinados. ” – Tito 1.6. b) Correto ordená-los, é muito mais que correções físicas.  

Reto ordenamento, é acima de tudo um conjunto de medidas e valores que, quando 

simultaneamente aplicadas pelo exemplo dos pais, tendem a dar certo e vai dar certo: É o 

compromisso de apresentar os filhos, “perfeitos em Cristo Jesus (Cl.1.28)”. “Quando um pai e 

uma mãe entendem que as ações do filho refletem o estado de coração dos pais, e, não só 

imaturidade ou fases de crescimento, eles têm uma base boa para enfrentar todos os desafios 

que vêm juntos ao privilégio de ter filhos”.  

CORREÇÕES SEM IRAS QUANDO FRACASSA A DISCIPLINA:  

A Bíblia nos dá essa instrução e exemplo no próprio Deus: “Porque o Senhor corrige o que 

ama, e açoita a qualquer que recebe por filho” (Hb. 12:6). Rebelião vai além de negar-se a 

obedecer a uma ordem expressa. Ela se classifica como a ausência de disciplina. As atitudes de 

rebeldia tais como: “manha”, “birra”, “esperneada”, “caras de protesto”, “bicos”, murmuração 

contra as ordens dos pais, desrespeitos, respostas desaforadas, alteração da voz com os pais e 

insistências, também devem ser corrigidas com autoridade proporcional, até o limite da 

correção. As correções devem ser aplicadas a cada desobediência, buscando o estado de 

disciplina racional. Ela não é a última providência, quando gritos e ameaças não resolvem.  

Na verdade, não deve nunca, haver gritos e ameaças (A correção com a vara não é o direito de 

mostrar a ira sem controle. Tg. 1.20 diz que “a ira do homem não opera a justiça de Deus.”). A 

criança deve aprender a obedecer a todas as ordens na primeira palavra de seus pais, não por 

medo, mas, por senso de autoridade espiritual, sem que os pais tenham que gritar e sem a 

criança reclamar. Podemos ensinar nossos filhos a obedecer na primeira ordem ou apenas na 

segunda, só gritando, ou nunca.  

Quando a criança tem o coração convertido aos pais, ela se torna disciplinada pela instrução da 

palavra do Senhor (Lc.1.17). Antes de corrigirmos a criança, certifiquemo-nos qual é a área de 

potencial correção; se criança foi devidamente instruída e se houve violação a uma clara 

ordem direta, assim como, se a criança entendeu o porquê da correção (Isto se aplica mais, a 

crianças de até Cinco anos, principalmente).  

Crianças acima de Cinco anos (há variáveis), que sejam capazes de argumentar em sua defesa 

e, ou que saibam o sentido da palavra perdão - devem ser-lhes dadas à oportunidade de serem 

ouvidas (nada de “não argumente”, “cale a boba”, “não quero ouvir” e etc.), de acordo com o 

ouvi-la, se define se a corrigirá e, qual o nível de correção se aplicará - podendo inclusive 

perdoá-la, no caso de erro não corriqueiro e, ou repetido num curto espaço de tempo.  

Toda rebeldia deve ser corrigida proporcionalmente ao nível do ensino e da consciência da 
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criança. Sempre deve ser observando o histórico de sinais claros de arrependimento, e 

disposição clara de mudanças. Como já dissemos acima, que não sejam corriqueiros. 

CORREÇÃO FÍSICA, É UMA VERDADE OU UM MANDAMENTO?  

Se for uma verdade, assim como as demais, são frutos de vida em Cristo, cujo coração está 

nele. Neste caso, tem a função de educar a alma para a salvação, portanto, não tem poder em 

si mesma. Como deve ser aplicada:  

a) Com unanimidade dos pais e sem manifestações de contradição na frente dos filhos.  

b) Sem Ira, raiva, magoa, ameaças ou desagrado pessoal. É necessário acalmar-se antes de 

aplicá-la. O uso da vara não é o direito de mostrar a ira sem controle. Tg. 1.20 diz que “a ira do 

homem não opera a justiça de Deus. ”  

c) Correções em particular. O objetivo é corrigir para disciplina e não humilhar ou ridicularizar 

a criança publicamente.  

d) O perdão dos pais deve ser garantido, e muitas vezes oferecido como graça em vez da 

correção (principalmente para erros isolados). 

 e) Os pais devem ser pacientes, e não querer resultados pela tortura física da criança tipo, 

“quebra de cerviz”. Toda nossa fé e confiança estão no Senhor e na ação de Seu Espírito sobre 

os nossos filhos, e não na quantidade de varadas.  

f) A vara deve ser aplicada no lugar apropriado da criança. Não nos cabelos, ombros, pernas, 

braços, beliscões ou em outro lugar que não seja o lugar apropriado. O lugar mais apropriado é 

o mais almofadado no corpo: o “bumbum”. Deve ser aplicado com roupas finas (para crianças 

até 7 anos) e sem roupas ou cobertura da área para criança acima de 7 anos. A mesma deve 

deitar-se sobre as coxas de quem está administrando a correção. A aplicação da vara ou um 

cinto (se possível sempre o mesmo instrumento), não deve levar muito tempo.  

A força é proporcional à idade e a entrega da criança. Cada criança já vem com sua 

personalidade. Não nos preocupemos com a chamada “quebra de cerviz”. A correção deve ser 

proporcional ao erro. Devendo ser aplicada uma única vez, sem provocações de iras (E vós, 

pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor 

(Ef. 6.1-4; Cl. 3.21)). Deve ser de acordo com as ações rebeldes da criança e repetida, todas as 

vezes que o ato rebelde for externado na mesma área, até que surjam frutos de 

quebrantamento, sem tortura física que indique que “ou cede ou não vai parar”. 

 Nada pode ser mais vil e produzir mais revolta, que pais torturando seus próprios filhos. O que 

baixa cerviz, é a cruz – insubmissão, impetuosidade, independência, fazem parte da natureza 

humana, que só é reconhecida pelo ser humano, em seu estado consciente, pré-conversão e, 

quebrada pela cruz.  

O que não podemos é colocar nossa confiança, só, em correções físicas, ou em nossa 

capacidade. Não temos como transformar e converter nossos filhos. Isso é obra do Espírito 

Santo. Essa realidade também nos aponta para aplicar-nos à oração e intercessão diárias pelos 

filhos, com zelo e dedicação – é uma parte fundamental da missão. Sejamos fiéis e obedientes 
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ao Senhor e na ação de Seu Espírito em nossos filhos. Opinião minha, que os batizados, em 

situações que demandem pecados, sejam corrigidos uma vez só, a critério de conversas entre 

os pais e seus lideres espirituais, os quais podem acrescentar outras restrições ministeriais (se 

os pais corrigirem corretamente, a igreja acata tal decisão, ou vice-versa).  

O CAMINHO A SER SEGUIDO, APONTA PARA JESUS: 

 A relação de uma criança com Cristo prospera na medida em que obedece aos seus pais. Jesus 

vive e trabalha na vida de um filho obediente. A obediência não é opcional, nem se limita ao 

que o filho considera justo, ela deve acontecer em todas as situações. A autoridade dos pais foi 

dada por Deus para formar e disciplinar os seus filhos e tem todo o respaldo dEle (Hb. 12.5-6; 

Ef. 6.4). 

 Alguns psicólogos modernos dizem que as correções físicas deixam traumas na criança. Isso é 

uma afirmação falsa e infundada. Eles confundem correções sensatas, com espancamento. A 

criança precisa conhecer seus limites para disciplinar-se e, quando por algum motivo (há os 

mais variados), se isto não estiver funcionando, ela vai necessitar do recurso da correção, para 

associar as consequências dos seus atos errados e rebeldes com perda pessoal e a dor. Para 

atos insensatos ou rebeldes, correções sensatas e disciplina inteligente para conduzi-lo ao 

caminho que devem andar. Jesus.  

O Sl 127:3 “Herança do Senhor são os filhos; o fruto do ventre, seu galardão.”. 
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