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A responsabilidade dos pais 

Com exceção do livro de Provérbios, o Antigo Testamento parece 

não nos dar muito ensinamento com respeito aos pais. No Novo 

Testamento, porém, Paulo escreveu algo sobre sermos pais. A 

maioria dos livros no mundo ensina os filhos como serem filhos; não 

muitos livros ensinam aos pais como serem pais. Muitas pessoas dão 

atenção aos ensinamentos para filhos. Mas o Novo Testamento dá 

muita atenção aos ensinamentos para pais. Ele não dá muita 

atenção aos ensinamentos sobre ser filhos. 

Embora nos ensine algo sobre filhos, a ênfase não está nos filhos. 

Tanto Efésios 6 e Colossenses 3 dão mais ênfase sobre pais do que 

sobre filhos. Devemos aprender a sermos pais adequados porque 

Deus dá mais atenção aos pais do que aos filhos. 

Se tentarmos resumir as palavras na Bíblia com respeito à 

paternidade, a coisa principal que os pais devem fazer é educar 

seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor e não provocá-los 

à ira ou desencorajá-los; isso significa que os pais devem exercitar 

o domínio próprio e não serem frouxos de modo algum. Esse é o 

ensinamento de Paulo com respeito ao assunto. 

Quão difícil é ser um marido ou uma esposa, espero que vocês 

percebam que há algo ainda mais difícil—ser um pai. Ser um marido 

ou uma esposa envolve somente duas pessoas; ser um pai envolve 

muito mais. Ser um marido ou uma esposa é uma questão de 

felicidade pessoal; ser um pai é algo que afeta o bem-estar dos 
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filhos da próxima geração. A responsabilidade sobre o futuro dos 

filhos da próxima geração está nos ombros dos pais. 

Devemos perceber como é séria essa responsabilidade. Deus 

colocou o corpo, alma e espírito de uma pessoa, e até mesmo toda 

a sua vida e futuro, em nossas mãos. 

Nenhum individuo influencia o futuro de outro individuo tanto 

quanto os pais. 

Ninguém controla o futuro de uma pessoa tanto quanto os pais. Os 

pais quase podem determinar se seus filhos irão para o inferno ou 

para o céu. Devemos aprender a ser bons maridos e boas esposas, 

mas acima de tudo também devemos aprender a ser bons pais. 

Creio que a responsabilidade de ser um pai é mais do que a de ser 

um marido ou uma esposa. 

Aqui consideraremos a maneira cristã dos pais. O conhecimento 

disso nos salvará de muitas dores de cabeça. 
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Capítulo 1: Santificar a Nós Mesmos Por 

Causa dos Filhos 

Primeiramente, todos os pais devem santificar-se diante de Deus 

por causa de seus filhos. 

O Próprio Senhor Santificou-Se Por Causa dos 

Discípulos 

O que significa ser santificado diante de Deus? O Senhor Jesus disse, 

“E por causa deles Eu me santifico (Jo 17:19). Isso não se refere a 

ser santo, mas se alguém é 2 ou não santificado. O Senhor Jesus é 

santo e Sua natureza é santa. Mas por causa dos discípulos, Ele Se 

santificou. Havia muitas coisas que Ele poderia ter feito que não 

era contrário à Sua própria santidade; não obstante, Ele Se absteve 

de fazer por causa da fraqueza dos discípulos. Em muitas questões 

a fraqueza dos discípulos dirigia o Senhor e restringia Sua liberdade. 

O Senhor poderia fazer muitas coisas, mas Ele não as fazia porque 

não queria que os discípulos entendessem mal ou tropeçassem. Até 

onde diz respeito a natureza do Senhor, Ele frequentemente 

poderia ter agido de certa maneira. Mas Ele se absteve de fazer 

assim por causa dos discípulos. 

Não Andar de Maneira Frouxa 

Semelhantemente, aqueles que têm filhos devem santificar-se por 

causa deles. Isso significa que devemos nos abster de fazer muitas 

coisas que poderíamos fazer por causa de nossos filhos. Há muitas 
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coisas que poderíamos dizer, mas por causa dos filhos nós não as 

dizemos. Desde o dia em que trazemos nossos filhos para dentro de 

nossa família, devemos nos santificar. 

Se vocês não se restringirem, não poderão restringir seus filhos. A 

frouxidão daqueles que não têm filhos, no máximo, resultará em 

dificuldade para eles mesmos. 

Mas para aqueles que têm filhos, ser frouxo resultará em dano para 

seus filhos como também para eles mesmos. Uma vez que um 

cristão traz um filho ao mundo, ele deve se santificar. Dois olhos, 

às vezes quatro, estão observando vocês todo o tempo. Eles os 

seguirão por toda a sua vida. Até mesmo depois de vocês terem 

deixado este mundo, eles não se esquecerão do que viram em 

vocês; as coisas que vocês fizeram permanecerão dentro deles. 

Agindo de Acordo com o Padrão 

No dia em que seu filho nasce é o dia em que vocês devem se 

consagrar. Vocês devem estabelecer um padrão para si mesmo de 

moralidade, de conduta em casa, e em todos os julgamentos morais 

com respeito ao certo e errado. Vocês devem estabelecer um 

padrão elevado para o que é ideal, e também estabelecer um 

padrão para si mesmo nas questões espirituais. Vocês devem agir 

estritamente de acordo com esses padrões.  

Caso contrário, vocês terão problemas para si mesmos, e arruinarão 

seus filhos. Muitos filhos são arruinados pelos próprios pais, não por 
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estranhos. Se os pais são carentes de padrões éticos, morais e 

espirituais, eles arruinarão seus filhos. 

Um jovem toma decisões e julgamentos em sua vida futura de 

acordo com o treinamento que recebeu durante os anos de sua 

infância com seus pais. Um filho pode lembrar-se ou esquecer-se do 

que vocês dizem, mas o que veem seguramente permanecerá nele 

para sempre. Ele desenvolve seu senso de julgamento de vocês, e 

também desenvolve seu sistema de valores de vocês. 

Todo pai deve lembrar-se de que suas ações serão repetidas nos 

seus filhos; suas ações não pararão com eles. Quando não tem 

filhos, vocês podem fazer tudo que gostam quando estão contentes 

e desistirem e esquecer tudo quando estão infelizes. 

Mas uma vez que têm filhos, vocês devem se restringir. Vocês 

devem agir de acordo com o padrão mais elevado de conduta quer 

vocês gostem ou não. Toda a vida dos filhos cristãos depende do 

comportamento dos pais. 

Lembro-me de um irmão que disse algo quando seu filho entrou em 

dificuldade. Ele disse, “Ele é uma réplica exata de mim e eu sou um 

pouco dele.” Quando um pai vê algo em seus filhos, ele deve 

perceber que está se vendo. Ele deve ver que eles são seu próprio 

reflexo. Eles estão apenas o refletindo. Através deles vocês podem 

se ver. 
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É por isso que todo casal deve-se consagrar novamente a Deus assim 

que tenham um filho. Eles devem ir ao Senhor e devem se consagrar 

novamente a Ele. Daí em diante, o Senhor comissionará um ser 

humano, com todo o seu espírito, alma, vida e futuro, em suas 

mãos. Desse dia em diante, eles devem ser fiéis ao 

comissionamento do Senhor. Algumas pessoas são comissionadas a 

um trabalho durante um ou dois anos quando assinam um contrato. 

Mas esse trabalho dura para a vida toda; não há limite de duração 

desse comissionamento. 

O Sentimento de Ser Incumbido 

Entre os crentes na China, nenhum fracasso é maior do que o 

fracasso dos pais. Penso que isso é devido à influência do 

paganismo. O fracasso na carreira de uma pessoa não pode ser 

comparado ao fracasso na paternidade. Até mesmo o fracasso de 

ser um marido ou uma esposa não pode ser comparado ao fracasso 

na paternidade. Um marido ou uma esposa podem-se proteger, 

porque ambos são maiores de vinte anos de idade. Mas quando uma 

criança é colocada em suas mãos, ela não pode se proteger. O 

Senhor confiou um filho a vocês. Vocês não podem ir a Ele e dizer, 

“Tu confiastes a mim cinco filhos, eu perdi três.” Vocês não podem 

dizer, “Tu confiastes a mim dez, eu perdi oito.” A igreja não pode 

continuar se os pais não tiverem um sentimento de serem 

incumbidos. Não queremos ver nossos filhos sendo resgatados de 

volta do mundo. 
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Suponha que geremos filhos, os perdemos para o mundo, e então 

tentemos resgatá-los de volta. Se permitirmos isso acontecer, o 

evangelho nunca será pregado até os confins da terra. Nossos filhos 

têm sido ensinados com muitos ensinamentos, e temos cuidado 

deles durante anos. Pelo menos esses filhos devem ser levados ao 

Senhor. Erramos se não cuidarmos de nossos filhos. Por favor, 

lembrem-se de que a responsabilidade dos pais é assegurar que seus 

filhos se voltem para o caminho correto. 

Por favor, deem-me a liberdade de dizer essa palavra. Ao longo da 

história da igreja, o maior fracasso entre os cristãos é o fracasso na 

paternidade. Isso é algo com que ninguém se preocupa muito. 

Quando os filhos são jovens; eles estão em suas mãos e não há 

muito que se pode fazer por eles. Se vocês forem frouxos consigo 

mesmos, vocês também serão frouxos com eles. Devemos perceber 

que os pais devem exercitar o domínio próprio, sacrificando sua 

própria liberdade. Deus comissionou um corpo humano, junto com 

sua alma, em nossas mãos. Se não exercitarmos o domínio próprio e 

desistirmos de nossa liberdade, teremos dificuldades em responder 

ao nosso Deus no futuro. 
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Capítulo 2: A Necessidade de Andar com 

Deus 

Os pais devem não somente perceber a responsabilidade de 

santificar a si mesmos por causa dos filhos; eles também devem 

andar com Deus. 

Aquele que se santifica o faz por causa de seus filhos. Mas isso não 

significa que ele pode ser frouxo e descuidado quando estiver 

sozinho. Ele não deve exercitar o domínio próprio somente por 

causa dos seus filhos. O Senhor Jesus não era deficiente de 

santidade em Si mesmo. Ele não Se santificou apenas por causa dos 

Seus discípulos. Se o Senhor Jesus Se santificasse somente por causa 

dos Seus discípulos, mas não fosse santo em Si mesmo, Ele teria 

sido um fracasso total. Da mesma maneira, os pais devem se 

santificar por seus filhos, mas eles mesmos também devem andar 

com Deus. 

Não importa quão zelosos vocês se mostrem na presença de seus 

filhos, eles podem ver facilmente que vocês não estão sendo 

genuinamente zelosos. Eles têm muita clareza, mas vocês podem 

não ter tal clareza. Vocês pode ser uma pessoa muito frouxa, e, 

contudo agir cuidadosamente na presença deles. Na verdade, vocês 

não é a pessoa que finge ser. Por favor, lembrem-se de que seus 

filhos podem ver facilmente através de vocês. Se vocês é uma 

pessoa descuidada e tenta agir de maneira discreta diante de seus 

filhos, eles descobrirão facilmente seu descuido e pretensão. Vocês 



 

14 
www.umsocorpo.com.br 

não só devem se santificar diante deles por causa deles, mas 

também devem ser genuinamente santos em si mesmo, andando 

com Deus como Enoque fez. 

Gostaria de chamar sua atenção ao exemplo de Enoque. Gênesis 

5:21-22 diz, “Enoque viveu sessenta e cinco anos e gerou a 

Metusalém. Andou Enoque com Deus; e, depois que gerou a 

Metusalém, viveu trezentos anos; e teve filhos e filhas.” Não 

sabemos a condição de Enoque antes dos sessenta e cinco anos de 

idade. Depois que gerou Metusalém, sabemos que ele andou com 

Deus trezentos anos. Então ele foi tomado por Deus. Esse é um caso 

especial no Antigo Testamento. Antes de Enoque gerar filhos, não 

sabemos nada sobre sua condição. Mas depois de Enoque gerar 

Metusalém, a Bíblia diz que ele andou com Deus. Quando a 

responsabilidade da família veio sobre ele, ele começou a sentir sua 

fraqueza. Ele sentia que sua responsabilidade era muito grande e 

que não poderia administrá-la por ele mesmo. Assim começou a 

andar com Deus. Ele não andava com Deus apenas na presença de 

seus filhos; ele andava com Deus mesmo quando estava sozinho. Ele 

sentia que se não andasse com Deus, ele não saberia criar seus 

filhos. Enoque gerou não somente Metusalém, mas também muitos 

outros filhos; não obstante, ele andou com Deus durante trezentos 

anos. Sua responsabilidade como pai não o impedia de andar com 

Deus; antes, o fez andar com Deus. Por fim, ele foi arrebatado. Por 

favor, lembrem-se de que a primeira pessoa que foi arrebatada foi 

um pai. A primeira pessoa a ser arrebatada foi alguém que tinha 

muitos filhos e que, contudo, ainda andou com Deus. A maneira de 
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uma pessoa sustentar sua responsabilidade numa família é um 

reflexo de sua condição espiritual diante de Deus. 

Devemos ver que para levarmos nossos filhos ao Senhor de maneira 

genuína, precisamos ser uma pessoa que anda com Deus. Não 

podemos enviar nossos filhos ao céu somente apontando nossos 

dedos. Devemos andar na frente deles. Somente então poderemos 

pedir aos nossos filhos para que nos sigam. Embora os pais cristãos 

queiram que seus filhos sejam melhores do que eles são na 

esperança de que seus filhos não amem o mundo e continuem no 

caminho correto, há muitas famílias ruins porque os próprios pais 

retrocederam. Se esse for o caso, eles nunca concretizarão seu 

objetivo, não importa quão duro tenha sido o sofrimento deles.  

Devemos nos lembrar de que o padrão dos filhos não pode ser mais 

elevado que o padrão dos pais. Isso não significa que devemos 

estabelecer um falso padrão. Devemos ter um padrão que é genuíno 

e espiritual. Se tivermos isso, nossos filhos chegarão ao nosso 

padrão. Por favor, me perdoem por dizer algo que soa tão simples e 

elementar. Uma vez fui visitar uma família e vi uma mãe batendo 

em seu filho porque ele havia mentido. 

Porém, o pai e a mãe nessa família também mentiam. Fiquei 

sabendo que eles mentiam em muitas ocasiões. Mas quando o filho 

mentiu, ele apanhou. Falando honestamente, o verdadeiro erro da 

criança foi somente uma deficiência na sua técnica de mentir; ele 

foi pego mentindo. A única diferença entre a criança e os pais era 

que o que mentiu foi pego, enquanto que os outros não foram. Isso 
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não era uma questão de se a pessoa mentiu ou não, mas uma 

questão de habilidade. A pessoa que mentiu foi pega e castigada. 

Se vocês tem um padrão duplo, como podem criar seus filhos? Como 

vocês podem dizer para seus filhos não mentirem, quando vocês são 

uns mentirosos? Vocês não devem ter um padrão para sua vida e 

outro padrão para a vida de seus filhos. Isso nunca funcionará. 

Suponhamos que seus filhos vejam e recebam nada mais do que 

mentiras e desonestidade de vocês. Quanto mais vocês os 

castigarem, mais problemas vocês terão. Alguns pais dizem aos seus 

filhos, “Esperem até vocês completarem dezoito anos, e eu os 

deixarei fumar.” Muitos filhos dizem em seu coração, “Quando eu 

completar dezoito anos, meu pai me deixará mentir. Como ainda 

não tenho dezoito, então não posso mentir. Mas quando tiver 

dezoito anos, eu mentirei.” Isso empurra seus filhos para o mundo. 

Vocês devem andar com Deus como Enoque fez para criar seus 

filhos como Enoque criou. Se vocês não andarem com Deus, vocês 

não podem esperar criar seus filhos à maneira de Enoque. 

Por favor, lembrem-se de que seus filhos aprenderão a amar o que 

vocês amam, e odiar aquilo que vocês odeiam. Eles aprenderão 

apreciar aquilo que vocês apreciam, e condenarão o que vocês 

condenam. Vocês devem estabelecer um padrão moral para vocês e 

seus filhos. Qualquer que seja o seu padrão moral, esse será o 

padrão desejável. 

Seu padrão de amar o Senhor será o padrão deles de amar o Senhor. 

Pode haver somente um padrão em uma família, não dois. Conheço 
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uma família cujo pai é um cristão nominal. Ele nunca vai à igreja, 

mas quer que seus filhos vão todos os domingos. Todas as manhãs 

de domingo, ele dá um pouco dinheiro a cada dos filhos e lhes diz 

para irem à igreja. O dinheiro é para eles ofertarem. Depois 

durante o dia, eles jogam mah-jong com seus três amigos. Porém, 

seus filhos gastam o dinheiro com lanches. Eles jogam até enquanto 

o pastor estiver quase terminado seu sermão, e então entram 

sorrateiramente no local para ouvir um ou dois versículos. Quando 

vão para casa, eles dão ao seu pai um relatório agradável.  

Eles têm lanches, conseguem jogar, e fazem um relatório. Este, 

claro que, é um caso extremo. Espero que possamos ver que Deus 

comissionou nossos filhos a nós. Pode haver somente um padrão na 

família. Tudo que proibirmos que nossos filhos façam, não devemos 

fazer. Nunca deve haver dois padrões numa família, um para os 

filhos e outro para nós. Devemos manter o mesmo padrão por causa 

de nossos filhos. Devemos nos santificar para manter um padrão. 

Uma vez que o padrão é estabelecido, devemos mantê-lo. Espero 

que todos nós cuidemos bem de nossos filhos. Eles estão 

constantemente nos assistindo. Se eles se comportam bem ou não 

depende se nos comportamos bem. Eles não estão meramente nos 

ouvindo; eles estão nos assistindo igualmente. Eles parecem saber 

tudo. Eles sabem se estamos agindo por trás deles, e sabem se 

estamos agindo na frente deles. Não devemos pensar que podemos 

enganar nossos filhos. Não! Eles não podem ser enganados. Eles 

sabem como nos sentimos, e estão claros sobre a verdadeira 
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situação. Tudo o que exigirmos de nossos filhos, devemos ter a 

mesma postura em relação a essa questão.  

Depois que Enoque gerou Metusalém, ele andou com Deus trezentos 

anos. Que quadro maravilhoso! Ele gerou muitos filhos, contudo 

pôde andar com Deus trezentos anos. Ele era um pai genuíno sem 

qualquer pretensão. Tal andar é totalmente adequado aos olhos de 

Deus. 
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Capítulo 3: Ambos os Pais Devem Ser 

Unânimes 

O pai e mãe devem ser unânimes para que a família seja saudável. 

Eles devem ser unânimes sacrificando a própria liberdade por causa 

de Deus e elevar um padrão absoluto de moral. O pai não deve ter 

uma visão enquanto que a mãe tem outra. Estou falando sobre o 

caso onde ambos os pais são cristãos. Se um deles não é cristão, 

essa é outra questão. 

Um pai e uma mãe geralmente não tomam a mesma posição. Como 

resultado, eles dão aos filhos a base para pecar livremente. Não é 

fácil para os filhos terem um padrão absoluto se os pais não têm a 

mesma opinião. Se o pai diz que sim com respeito à certa questão, 

mas a mãe diz que não, ou vice-versa, os filhos irão para o pai, pois 

eles gostam de alguém com quem se sintam mais confortáveis. Se 

for mais conveniente pedir ao pai, eles irão ao pai, mas se for mais 

conveniente obter uma resposta da mãe, eles irão para a mãe. Isso 

imediatamente gera uma grande discrepância. 

Conheci um velho casal de cristãos que mantinham visões 

diferentes. Um tinha uma opinião e o outro tinha outra. O 

relacionamento deles como marido e esposa era pobre. Como 

resultado, eles também se tornaram pais pobres. Seus filhos pediam 

para a mãe por coisas que ela concordava, e eles pediam para o pai 

por coisas que ele concordava. Eles manipulavam seus pedidos 

dessa maneira. Se a mãe chegasse em casa e perguntasse aos seus 
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filhos sobre seu comportamento, eles diziam, “Devemos checar com 

o Papai.” Se o pai chegasse em casa e perguntasse aos seus filhos 

sobre seu comportamento, eles diziam, “Devemos checar com a 

Mamãe.” Como resultado, seus filhos tinham plena liberdade de 

manipular o comportamento deles por meio da inconsistência de 

seus pais. Vinte anos atrás eu disse ao pai, “Se esse tipo de 

condição continuar, seus filhos seguramente se afastarão do 

Senhor.” Ele disse, “Isso não acontecerá.” Hoje todos os seus filhos 

se formaram na faculdade, e alguns foram aperfeiçoar seus estudos 

no exterior, mas nenhum deles creu no Senhor. Todos eles são 

muito indisciplinados. 

Isso seria uma questão diferente se um dos pais fosse um incrédulo. 

Porém, se ambos são crentes eles devem esperar a pesada mão de 

Deus sobre eles. Se um deles não é um crente, quer seja o marido 

ou a esposa, eles poder orar especificamente por misericórdia. Mas 

se ambos são crentes e arrastam seus filhos em diferentes direções, 

eles podem esperar nada mais do que preocupações no caminho. 

Sempre que os filhos se metem em confusão, os pais devem fazer 

de tudo para serem unânimes. Eles devem ter a mesma opinião 

diante de seus filhos. Tudo o que os filhos pedirem, a primeira 

resposta do marido deve ser, “Vocês perguntaram para sua mãe? O 

que ela disse? Se sua mãe disser que sim, vocês podem fazer isso.” 

Se você é a esposa e seus filhos pedirem algo, você primeiro deve 

responder, “Vocês perguntaram ao seu pai? Tudo que ele disser, eu 

digo o mesmo.” Se o outro tem razão ou não é outra história. Você 

deve manter a mesma posição. Se houver qualquer disputa, ambos 
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devem entrar em seu quarto para discutir o assunto. Não abram 

uma brecha para eles. 

Eles ficarão soltos uma vez que haja brechas. Os filhos sempre 

gostam de procurar brechas. Se o marido vê uma falha na esposa ou 

vice-versa, qualquer pergunta sobre o porque algo foi dito aos filhos 

deve ser feita às portas fechadas. É importante deixar claro 

qualquer discordância, mas vocês não devem permitir que seus 

filhos encontrem brechas em vocês. Se os pais forem unânimes, 

será muito fácil conduzir os filhos ao Senhor. 
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Capítuo 4: Respeitando os Direitos dos 

Filhos 

Há um princípio básico na Bíblia que os filhos são dados pelo 

SENHOR (Sl 127:3). De acordo com a Bíblia, os filhos são confiados 

por Deus ao homem. Um dia vocês terão que prestar contas dessa 

confiança para Deus. Ninguém pode dizer que seus filhos são seus e 

somente seus. O pensamento de alguém de que seus filhos são 

exclusivamente seus, essa pessoa pode fazer tudo o que quiser com 

eles, e que tem controle absoluto sobre eles é um conceito pagão; 

não é um conceito cristão. O cristianismo nunca ensina que os filhos 

são nossos. Antes, reconhece que os filhos são confiados por Deus e 

que os pais não podem exercer controle tirânico sobre seus filhos ao 

longo da sua infância. 

Os Pais Não Têm Autoridade Ilimitada 

Algumas pessoas se agarram ao conceito de que os pais estão 

sempre certos. Eles se agarram a esse conceito mesmo depois de se 

tornarem cristãos. Por favor, lembrem-se de que muitos pais não 

estão sempre certos. Muitas vezes os pais estão bastante errados. 

Não devemos adquirir conceitos pagãos, e não devemos assumir que 

temos autoridade ilimitada sobre nossos filhos. 

Por favor, lembrem-se de que os pais não têm autoridade absoluta 

sobre seus filhos. Os filhos têm seu próprio espírito e sua própria 

alma, sobre os quais os pais não têm controle. Considerando que os 
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filhos têm seu próprio espírito e alma, eles estão debaixo do seu 

próprio controle. Eles podem ir para o céu, ou podem ir para o 

inferno. 

Eles devem ser responsáveis por si mesmos diante de Deus. Não 

podemos tratá-los como um objeto ou como propriedade. Não 

devemos assumir que podemos exercer autoridade ilimitada sobre 

eles. Deus não nos deu tal autoridade absoluta. Deus nos deu 

autoridade ilimitada sobre coisas inanimadas, mas não nos deu 

autoridade ilimitada sobre seres humanos que têm seu próprio 

espírito e sua própria alma. 

Ninguém pode ter autoridade absoluta sobre outra pessoa com um 

espírito e uma alma. A ideia de autoridade absoluta é um conceito 

pagão. Está relacionada ao orgulho e não deve ser achada entre 

nós. 

Os Filhos Não São os Meios Pelos Quais os Pais 

Descarregam a Sua Ira 

Somos razoáveis com nossos amigos e com outros membros da nossa 

família. Somos corteses e razoáveis com nossos colegas e somos até 

mesmo mais corteses e respeitosos com nossos superiores. 

Tentamos nos dar bem com todo tipo de pessoa.  

Mas tratamos nossos filhos como se fossem nossa propriedade 

pessoal, esquecendo-nos de que eles também têm um espírito e 

uma alma e que são presentes de Deus. É possível que 
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descarreguemos nossa ira neles e os tratemos como bem nos 

agrada. Algumas pessoas pensam que precisam ser corteses com 

todos exceto com seus próprios filhos. Elas parecem considerar seus 

filhos como os meios de descarregar sua ira. Conheço pais que são 

desse jeito em casa. Eles parecem pensar que um homem deve ser 

cortês e gentil e ainda, ao mesmo tempo, ter um temperamento 

forte. Parece que eles não são completos se não perderem a 

paciência. Não obstante, eles percebem que estarão em 

dificuldades se perderem sua paciência com os outros. Seus 

superiores os despedirão se perderem a paciência com eles, e seus 

amigos os desprezarão se perderem a paciência com eles. Eles 

pensam que há somente um lugar onde possam perder sua paciência 

sem sofrer castigo com seus filhos. Muitos pais têm um 

temperamento terrível para com seus filhos. É como se seus filhos 

fossem a terra para cultivarem seu temperamento. 

Por favor, me perdoem por dizer tais palavras fortes. Vi muitos pais 

gritarem com seus filhos no jantar e então se dirigirem em direção 

a mim e dizer, “Sr. Nee, por favor, prove desse alimento. Está 

delicioso.” Quando isso acontece, não tenho vontade de comer. 

Essas coisas acontecem frequentemente num curto espaço de 

tempo. Por um lado, eles ralham com seus filhos, e por outro, 

dizem, “Sr. Nee, por favor, coma.” O problema com alguns pais é 

que eles consideram que filhos são os meios corretos para 

descarregarem sua ira. Deus nos deu filhos para que tenhamos um 

lugar para perder nosso temperamento? Que Deus seja 

misericordioso a nós! 
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Por favor, lembrem-se de que Deus não negou todos os direitos dos 

filhos. Ele não anulou toda a autoestima, liberdade pessoal, ou 

constituição independente dos filhos. Ele não os colocou em nossas 

mãos para batermos neles e repreendê-los. Não existe tal coisa. 

Essa é uma mentalidade não cristã; não é um conceito cristão. Por 

favor, lembrem-se de que o mesmo padrão de certo e errado se 

aplica igualmente a nós e nossos filhos. Deve haver um só padrão 

para nós e nossos filhos. Não podemos ter um padrão para nós e 

outro padrão para eles. Deixe-me dizer uma palavra aos novos 

crentes. Vocês devem ser amáveis e gentis com seus filhos. Nunca 

sejam rudes com eles. Não os repreendam ou os reprove 

arbitrariamente, muito menos bata neles à vontade. 

Por favor, lembrem-se de que tal conduta conduz a tolerância. 

Todo aquele que deseja conhecer Deus deve aprender a controlar-

se. Particularmente, vocês devem controlar-se quando for lidar com 

seus filhos. Esse tipo de domínio próprio vem de um respeito 

próprio da alma de uma criança. Não importa quão pequena ou 

fraca uma criança seja, lembrem-se de que ela tem sua própria 

personalidade. Deus lhe deu uma personalidade e uma alma. Vocês 

não devem danificar seu caráter, destruir sua personalidade, ou 

desprezar sua alma. Vocês não devem tratá-la de maneira 

arbitrária.  

Vocês devem aprender a respeitá-la como pessoa. Ao mesmo 

tempo, nossos filhos são confiados a nossa família. O padrão deles 

de moralidade deve ser nosso padrão de moralidade. Tudo o que se 
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aplica a eles também deve se aplicar a nós. Os pais não têm direito 

de descarregar sua ira em seus filhos. Um cristão não deve perder 

sua paciência com ninguém, nem mesmo com seus próprios filhos. É 

errado perdermos nossa paciência com alguém, não importa com 

quem quer que seja. Devemos ser razoáveis, e devemos apenas 

argumentar com nossos filhos. O que é correto sempre será correto 

e o que é errado sempre será errado. Não os intimide só porque 

eles são pequenos e fracos. Aqueles que oprimem os fracos e os 

pequenos são as pessoas mais covardes do mundo. 

Não Se Torne uma Cruz Para Seus filhos 

Certa vez duas estudantes estavam falando uma com a outra na 

escola. A garota disse à sua colega, “Eu conheço meu pai. Ele está 

disposto a morrer por mim.” Preste atenção ao que ela disse! Esse é 

o comentário de uma criança sobre seu pai. O pai dela era um 

cristão. Esse era o tipo de pai que ele era para ela. A outra menina 

também era de uma família cristã. Seu pai era severo e facilmente 

perdia o temperamento com ela.  

Uma vez ela ouviu um sermão na escola. Quando chegou em casa, 

seu pai lhe perguntou o que tinha aprendido. Ela respondeu, “Agora 

eu sei que o Senhor me deu você para ser minha cruz.” Ambos os 

pais eram cristãos. Mas que diferença havia entre eles! 

Eu diria aos pais: Sejam tardios em exigir obediência de seus filhos. 

Em vez disso, primeiro vocês mesmos sejam bons pais diante do 

Senhor. Se não forem bons pais, vocês nunca poderão ser bons 
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cristãos. Deus não nos dá filhos com a finalidade de nos tornar suas 

cruzes. Deus nos deu filhos para que aprendamos a honrar a 

liberdade, personalidade e a alma deles diante do Senhor. 
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Capítulo 5: Provocar os Filhos à Ira 

Paulo nos mostrou uma coisa importante que os pais não devem 

fazer eles não devem provocar seus filhos à ira (Ef 6:4). 

Não Exercer Autoridade Excessiva 

O que significa provocar os filhos à ira? Significa o uso excessivo de 

autoridade. 

Uma pessoa pode dominar seus filhos com força física. Isto sempre 

é possível porque os pais são mais fortes que seus filhos, ou podem 

tentar subjugar seus filhos com poder financeiro. Eles podem dizer, 

“Se você não me obedecer, eu não lhe darei dinheiro. Se você não 

me ouvir, tirarei sua comida e suas roupas.” Considerando que os 

filhos dependem dele para o seu viver, ele os domina com seu 

dinheiro ameaçando retirar seu apoio dele. Alguns pais dominam 

seus filhos com poder físico, e outros os dominam com tirania. Isso 

pode provocar seus filhos a ira. Quando são provocados, eles 

esperarão pela chance de sua liberdade. Um dia eles quebrarão 

suas cadeias e buscarão liberdade total. 

Conheço um irmão cujo pai jogava, fumava e se comportava de 

maneira rude em casa. Ele desviava fundos da dívida pública e 

estava envolvido em muitos outros negócios inescrupulosos. Mas ele 

ainda ia à igreja, e queria que todos os seus filhos fossem também. 

Ele repreendia e castiga severamente se eles não fossem. Ele 

arruinou a apreciação de seus filhos pela família, insistindo todo o 
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tempo que eles fossem à igreja. Mais tarde, o irmão disse, “Eu jurei 

que um dia quando crescesse, nunca iria à igreja. Assim que eu 

puder me sustentar, me afastei da igreja.” Mesmo tendo jurado 

dessa maneira, finalmente ele foi salvo. Obrigado Deus! Caso 

contrário, ele teria se tornado outro anticristão. Essa era uma 

questão muito séria. O pai não tentou fazer com que seus filhos o 

amassem, contudo, exigiu que seus filhos fossem à igreja. Isso 

nunca funciona. Isso provoca a ira nos filhos. Os pais não devem 

exercer autoridade excessiva sobre seus filhos ou devem provocá-

los a ira. Os pais nunca devem fazer com que seus filhos se tornem 

endurecidos e rebeldes para com eles. 

Lembro-me de outro homem que não era salvo. Não muito tempo 

eu o vi. Ele era forçado a ler a Bíblia em casa durante sua infância, 

e era forçado a lê-la quando ia para a escola paroquial. Não estou 

dizendo que os pais não devem encarregar seus filhos de ler a 

Bíblia. Estou dizendo que vocês devem atraí-los sendo vocês 

mesmos um exemplo para eles. Isso nunca funcionará se vocês 

disser-lhes meramente que o Senhor é precioso, e, contudo 

maltratá-los constantemente. Havia uma mãe que era uma cristã 

nominal. Ela tinha um temperamento terrível. Ela insistia que seu 

filho lesse a Bíblia e fosse para a escola paroquial. Um dia ele 

perguntou a ela quando poderia deixar de ler a Bíblia. Sua mãe 

respondeu, “Quando você terminar escola secundária, você pode 

deixar de ler a Bíblia.” No dia em que ele recebeu o diploma da sua 

escola, ele pegou 
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suas três cópias da Bíblia e as queimou no quintal. Vocês devem 

atrair seus filhos de maneira natural. Caso contrário, quando a ira 

deles é provocada eles podem fazer qualquer coisa. Vocês querem 

que eles sejam bons, mas eles se rebelarão contra vocês quando 

ficarem livres. Isso é o que significa provocar os filhos a ira. Não 

provoque seus filhos a ira. Vocês devem aprender a ser pais 

adequados, ter amor, ternura, e um testemunho adequado diante 

deles. Vocês também devem ser um atrativo para eles. 

Não exerçam sua autoridade excessivamente. A autoridade só pode 

ser exercida sob domínio próprio. Se vocês forem excessivos em seu 

uso de autoridade, sufocarão sua relação com seus filhos. 

Mostrar Apreciação Adequada 

Além disso, vocês devem mostrar apreciação adequada para com 

seus filhos quando fazem algo bom. Alguns pais só sabem castigar e 

repreender; não sabem nada mais. Isso facilmente provoca os filhos 

a ira. Por favor, lembrem-se de que muitos filhos têm desejo de 

serem bons. Se vocês não têm nada para eles a não ser castigo e 

repreensão, eles ficarão desanimados, de acordo com a palavra de 

Paulo em Colossenses 3:21. Eles dirão que é inútil fazer o melhor 

porque os pais não reconhecerão. Vocês devem encorajar seus 

filhos quando fizerem algo bom. Vocês podem dizer a eles, “Hoje 

você foi ótimo. Eu o recompensarei. Quero dar-lhe algo especial.” 

Os filhos precisam ser disciplinados, mas também precisam ser 

recompensados. Caso contrário, ficarão desanimados. 
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Li uma história sobre uma pequena menina cuja mãe só sabia bater 

e repreender seus filhos. A criança tinha uma boa disposição 

quando era jovem. Uma vez que sentia que sua mãe não a 

aprovava, ela decidiu que trabalharia duro um dia especialmente 

para tentar agradá-la. Quando chegou a noite, sua mãe a vestiu 

com roupas de dormir, colocou-a na cama, e começou a se afastar. 

Enquanto a mãe se afastava, sua filha a chamou. A mãe perguntou 

o que ela queria. Ela não disse nada. Quando a mãe começou se 

afastar, a filha chamou-a novamente. Quando a mãe lhe perguntou 

novamente, a filha disse, “Mãe, você não tem nada a dizer?” Essa é 

uma das histórias contada pelo Sr. Bervin. Depois que sua mãe 

partiu, a menina chorou durante duas horas. Sua mãe era muito 

insensível. Ela só sabia bater e repreender sua filha; ela era 

insensível a tudo mais. 

Por favor, lembrem-se de que o Novo Testamento tem mais 

ensinamentos para pais do que para filhos. O mundo todo fala dos 

erros que os filhos cometem, mas o Senhor fala dos erros que os 

pais cometem. Já que o mundo fala tanto sobre os erros dos filhos, 

nós não temos muito a dizer sobre eles. A Bíblia nos fala de pais 

que sem duvida podem provocar a ira em seus filhos e desanimá-los 

por causa da insensibilidade deles. É por isso que ela fala tanto 

sobre paternidade. Essa ocupação é mais difícil do que qualquer 

outra ocupação no mundo. Aqueles que são pais devem dedicar 

toda sua energia e disposição para serem pais adequados. Por favor, 

não sejam insensíveis aos seus filhos. 
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Capítulo 6: Ser Corretos com as Palavras 

Sexto, as palavras dos pais são muito importantes para os filhos. 

Vocês não somente devem ser um padrão para seus filhos, mas 

também perceber que suas palavras são muito importantes para 

eles. 

Não Fazer Promessas Vazias 

Por favor, lembrem-se de que os pais não devem dizer nada a seus 

filhos que eles não possam suportar. Vocês não devem fazer 

promessas vazias para seus filhos. Não lhes prometam algo se não 

tiverem a capacidade de cumprir suas promessas. Não façam uma 

promessa a eles se não puderem cumpri-la. Se seus filhos quiserem 

que comprem algo, vocês devem considerar sua condição 

financeira. Se vocês puderem fazer isso, façam. Se não, vocês 

devem dizer, “Eu farei o meu melhor. Eu farei o que puder. 

Mas não posso fazer o que está além da minha capacidade.” Cada 

palavra sua deve ser confiável. Vocês não devem pensar que essa é 

uma questão sem importância. Vocês não devem permitir que seus 

filhos duvidem de suas palavras. Eles não só não devem duvidar de 

suas palavras, mas também devem ter a garantia de que elas são 

precisas. 

Se os filhos acharem que as palavras de seus pais não são 

confiáveis, eles crescerão agindo negligentemente. Eles pensarão 
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que já que a pessoa pode ser descuidada com suas palavras, ela 

pode ser descuidada com qualquer coisa. Algumas expressões só 

podem ser usadas na política; elas não são confiáveis. Os pais não 

devem usar tais expressões. Muitos pais são aparentemente muito 

complacentes para com seus filhos. 

Eles prometem tudo o que os filhos pedem, mas nove entre dez 

vezes não conseguem cumprir suas promessas. Tais promessas 

maravilhosas produzem somente um resultado nos filhos—decepção. 

Vocês devem prometer somente coisas que podem cumprir. Se não 

puderem fazer determinada coisa, não prometam. Se vocês não 

estão seguros se podem fazê-la, diga a eles então. Suas palavras 

devem ser precisas. 

Ordens Precisam Ser Cumpridas 

Às vezes vocês não fazem uma promessa, mas dão uma ordem. Se 

abrirem suas bocas para pedir aos seus filhos que façam algo, vocês 

devem ter certeza que ela será feita. Vocês devem fazê-los 

perceber que querem dizer exatamente aquilo. Muitas vezes vocês 

dão uma ordem, mas se esquecem dela. Isso é errado. Vocês não 

devem falar para seus filhos que está tudo bem se não cumprirem 

sua ordem naquele momento, desde que a cumpram da próxima 

vez. Se os desculparem, vocês não estarão fazendo um favor a eles. 

Vocês devem mostrar aos seus filhos que uma vez que digam algo, 

eles devem cumprir quer vocês lembrem-se dele ou não. Se 

disserem isso uma vez, vocês podem dizer isso cem vezes. Se sua 
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palavra vale por uma coisa, ela deve valer por cem coisas. Vocês 

não devem anular suas próprias palavras. 

Mostre a eles desde a sua juventude que palavras são sagradas, 

quer elas sejam uma promessa ou uma ordem. Por exemplo, se 

você disser ao seu filho que varra o quarto dele todas as manhãs, 

você primeiro deve considerar se está dentro da capacidade dele 

fazer isso ou não. Se ele não fizer isso hoje, você deve assegurar 

que ele fará isso no dia seguinte. Se ele não fizer isso no dia 

seguinte, você deve assegurar que ele fará isso no terceiro dia. 

Você deve manter sua ordem este ano, e deve mantê-la no ano 

seguinte. Vocês devem mostrar aos seus filhos que suas palavras 

não são proferidas levianamente e que uma vez que são proferidas, 

elas devem ser executadas. 

Se eles acharem que suas palavras não têm valor, elas se tornarão 

ineficazes. Consequentemente, toda palavra que sai de sua boca 

deve ser prática e baseada em princípios. 

Corrigindo Palavras Exageradas 

Às vezes vocês exageram em suas palavras. Vocês devem encontrar 

uma oportunidade para falar aos seus filhos que exageraram em 

suas palavras naquela ocasião em particular. Suas palavras devem 

ser precisas. Às vezes vocês veem somente duas vacas, mas dizem 

que há três, ou vocês veem cinco pássaros, mas dizem que há oito. 

Vocês devem se corrigir imediatamente. Ao falar com seus filhos, 

vocês devem aprender a sempre se corrigir. Vocês devem aprender 
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a dizer, “O que eu disse há pouco não foi preciso. Há duas vacas, 

não três”. Vocês devem mostrar a eles que palavras devem ser 

santificadas. Tudo o que acontece na família deve ser para a 

edificação do caráter cristão. Vocês devem santificar suas palavras. 

Quando seus filhos falarem, eles também devem santificar suas 

palavras e devem ser precisos com elas. Quando disserem algo 

injusto, vocês devem fazer questão de admitir seu erro. Dessa 

maneira vocês treinarão seus filhos a santificarem suas palavras. 

Muitos pais dizem cinco quando querem dizer três ou três quando 

querem dizer dois. Eles falam livremente e não estabelecem bons 

padrões em casa. Como resultado, seus filhos nunca perceberão que 

palavras são sagradas. 

Todos esses problemas acontecem porque há falta de disciplina do 

Senhor. Devemos experimentar a disciplina do Senhor e devemos 

conduzir nossos filhos à disciplina do Senhor. Pelo menos devemos 

mostrar a eles que palavras são sagradas. Toda promessa deve ser 

cumprida e toda ordem deve ser executada. Cada palavra deve ser 

precisa. Se fizermos isso, nossos filhos receberão treinamento 

adequado. 
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Capítulo 7: Criando os Filhos na Disciplina e 

na Admoestação do Senhor 

Sétimo, vocês devem criar seus filhos na disciplina e na 

admoestação do Senhor (Ef 6:4). A disciplina do Senhor é dizer a 

uma pessoa como ela deve se comportar. Vocês devem considerar 

seus filhos como cristãos, não como gentios. A disciplina do Senhor 

diz a uma pessoa como ela deve se comportar como um cristão. O 

Senhor pretende que todos os nossos filhos se tornem cristãos. Ele 

não tem intenção de que nenhum deles se torne um gentio ou uma 

pessoa incrédula. Vocês devem preparar tudo para eles se tornarem 

não apenas cristãos, mas bons cristãos. Vocês devem dizer-lhes 

que, para ser um cristão adequado, é necessário aprender a 

disciplina do Senhor. Aqui temos que abordar brevemente vários 

pontos. 

Ajudando os Filhos a Terem Aspirações Adequadas 

A coisa mais importante sobre um filho são suas aspirações. Toda 

criança tem uma aspiração para quando for jovem. Se o governo 

permitisse que cada criança imprimisse seu cartão de visita, penso 

que muitas delas imprimiriam “Presidente”, “Primeiro Ministro”, ou 

“Rainha.” Os pais devem ajudar seus filhos a terem suas próprias 

aspirações. Se vocês amarem o mundo, seus filhos provavelmente 

desejarão ser o presidente, um milionário ou um grande acadêmico. 

O modo como vocês vivem afetará as aspirações de seus filhos. Os 

pais devem aprender a canalizar as ambições de seus filhos na 
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direção adequada. Eles devem aspirar ser um amante do Senhor. 

Eles não devem aspirar amar o mundo. Vocês devem cultivar tal 

ambição dentro deles enquanto são jovens. Mostrem a eles que é 

algo honroso morrer pelo Senhor, que é algo precioso ser um mártir 

para o Senhor. Vocês devem ser um exemplo para eles, e devem 

dizer a eles suas ambições. Diga-lhes o que querem ser se lhes 

forem dadas determinadas oportunidades. Diga-lhes que tipo de 

cristão deseja ser. Dessa maneira, vocês canalizarão suas ambições 

na direção adequada. Suas metas mudarão, e eles saberão o que é 

nobre e o que é precioso. 

Não Encorajando o Orgulho dos Filhos 

Os filhos têm outro problema: Eles não só são ambiciosos e cheios 

de aspirações, mas também são orgulhosos de si mesmos. Eles se 

vangloriam se sua própria inteligência, habilidade ou eloquência. 

Uma criança pode encontrar muitas coisas do que se gloriar. Ela 

pode pensar que é alguém muito especial. Os pais não devem 

desencorajá-los, mas não devem cultivar seu orgulho. Muitos pais 

cultivam o orgulho de seus filhos e os encorajam a buscar vanglória 

amontoando elogios sobre eles diante de outras pessoas. Devemos 

dizer-lhes, “Há muitos filhos que são iguais a vocês neste mundo.” 

Não tente encorajar o orgulho deles. Devemos iluminar os filhos de 

acordo com a disciplina e a admoestação do Senhor. Eles devem ser 

capazes de pensar, falar e aprender todas as habilidades. Mas vocês 

devem dizer-lhes que há muitos iguais a eles neste mundo. Não 

destrua sua autoestima, mas não lhes permitam ficarem orgulhosos. 
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Vocês não precisam ferir sua autoestima, mas devem apontar-lhes 

seu orgulho. Muitos jovens abandonam seu lar para descobrir que 

devem passar dez ou vinte anos no mundo para aprenderem a fazer 

as coisas corretamente. Até lá será muito tarde. Muitos jovens têm 

um temperamento selvagem em casa. Eles são tão orgulhosos que 

não podem trabalhar corretamente. Não queremos que nossos filhos 

fiquem desanimados, nem queremos que eles sejam orgulhosos ou 

pensem que são alguém muito importante. 

Ensinando os Filhos a Aceitarem a Derrota e 

Aprenderem a Humildade 

Um cristão precisa aprender apreciar os outros. É fácil ser vitorioso, 

mas é difícil aceitar a derrota. Podemos encontrar campeões que 

são humildes, mas é raro encontrar perdedores que não sejam 

amargos. Essa não é uma atitude cristã. Aqueles que são bons em 

algumas áreas devem aprender a ser humildes e não orgulhosos. Ao 

mesmo tempo, quando uma pessoa é derrotada ela deve aprender a 

aceitar sua derrota. Os filhos são muito competitivos. É correto 

serem competitivos; eles querem ganhar no jogo de futebol, no 

atletismo e em seu trabalho escolar. Vocês devem mostrar a eles 

que é correto estudarem bem na escola, mas que devem aprender a 

ser humildes. Encoraje-os a serem humildes. Diga-lhes que há 

muitos outros estudantes que podem ser melhores do que eles. 

Quando forem derrotados, vocês precisam ensinar-lhes a aceitar a 

derrota com graça. Os problemas de uma criança frequentemente 

têm a ver com essas atitudes. Depois de um jogo o vencedor fica 
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orgulhoso, enquanto que o perdedor reclama que o juiz não foi 

justo ou que ele fez o julgamento errado porque o sol estava 

refletindo em seu rosto. Vocês devem ajudá-los a desenvolver um 

caráter humilde. Eles devem estar sob a admoestação cristã e 

devem desenvolver um caráter cristão. Eles podem ganhar, e 

quando perderem também podem apreciar os outros. Admitir a 

derrota é uma virtude. Os chineses são muito deficientes nessa 

virtude. A maioria dos chineses censura os outros quando são 

derrotados em vez de reconhecer com graça.  

Vocês devem criar seus filhos na disciplina e na admoestação do 

Senhor. Muitos filhos dizem que seu professor escolhe os prediletos 

quando os outros vão bem nos testes. Quando eles mesmos não vão 

bem, eles dizem que o professor não gosta deles. Aqui vemos a 

necessidade de humildade. Os cristãos devem ter a virtude de 

aceitar a derrota. Se os outros são bons, temos que dizer 

prontamente que eles são bons. Nós também temos que aceitar a 

derrota e admitir que os outros são mais talentosos, trabalham mais 

duro, ou são melhores que nós. É uma virtude cristã aceitar a 

derrota. Quando ganhamos, não devemos olhar para baixo sobre os 

outros. 

Essa atitude é indigna de um cristão. Quando os outros forem 

melhores que nós, temos de apreciá-los. Os outros podem saltar 

mais alto ou podem ser mais fortes do que nós. 

Devemos treinar nossos filhos para reconhecer a realização nos 

outros, enquanto eles ainda estiverem vivendo em casa conosco. 
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Esse treinamento os ajudará a entender a si mesmos quando 

crescerem como cristãos. Devemos conhecer a nós mesmos e 

devemos apreciar aqueles que são melhores que nós. Se nossos 

filhos agirem dessa maneira, será fácil para eles experimentarem 

coisas espirituais. 

Ensinando os Filhos a Escolher 

Espero que prestemos atenção a essa questão. Em muitos aspectos 

devemos ensinar nossos filhos de acordo com a disciplina do Senhor. 

Desde a sua juventude, devemos dar-lhes uma chance de fazer suas 

próprias escolhas. Não devemos fazer toda escolha para eles até 

que atinjam a idade de dezoito ou vinte anos. Se fizermos, será 

impossível eles tomarem qualquer decisão quando crescerem. 

Devemos sempre dar a eles a oportunidade de tomar decisões. 

Deem a eles a chance de escolher o que gostam e o que não 

gostam. Devemos mostrar-lhes se suas escolhas estão corretas. 

Deem a eles a chance de escolher e então mostrar-lhes a escolha 

certa. Deixe-os verem por si mesmos. Alguns gostam de usar 

vestidos curtos. Alguns preferem um tipo de cor, enquanto outros 

preferem outro tipo de cor. Deixe-os fazer as escolhas por eles 

mesmos. 

Algumas pessoas não dão aos seus filhos a oportunidade de fazerem 

escolhas. Como resultado, quando atingem os anos vinte e se 

casam, não sabem ser o cabeça. Vocês podem dizer-lhes que o 

marido é o cabeça da esposa, mas eles não saberão ser o cabeça. 

Vocês não devem permitir-lhes esperar até que se casem para 
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descobrir que não sabem ser o cabeça. Se possível, deem aos seus 

filhos muita oportunidade para tomarem decisões. Quando 

crescerem, eles então saberão o que fazer. Eles saberão o que é 

errado e o que é correto. Deem oportunidades às crianças de 

fazerem escolhas desde o tempo em que são jovens. Eu direi uma 

palavra a todos aqueles que têm filhos: “Deem a eles uma chance 

para escolher.” Caso contrário, muitos filhos chineses serão 

danificados quando crescerem. O dano é manifestado 

frequentemente quando os filhos estiverem entre as idades de 

dezoito a vinte anos. Eles agem de maneira irresponsável nessa 

idade porque nunca foram chamados para fazer qualquer escolha.  

Devemos ensinar nossos filhos de acordo com a disciplina do 

Senhor. Devemos ensinar nossos filhos a fazer escolhas em lugar de 

fazer todas as escolhas para eles. Devemos deixar nossos filhos 

saber se fizeram as escolhas certas. 

Ensinando os Filhos Administrar as Coisas 

Também devemos ensinar nossos filhos administrar as coisas. 

Devemos dar-lhes a oportunidade de cuidarem dos seus pertences 

pessoais, cuidarem dos seus próprios sapatos, meias e outros 

pertences. Dê-lhes uma pequena instrução e então os deixe tentar 

administrar as coisas por eles mesmos. Deixe-os saber como devem 

ser controladas as coisas desde a sua juventude. Alguns filhos têm 

um começo ruim porque seus pais os amam cegamente e não sabem 

treiná-los. Como cristãos, devemos treinar nossos filhos para 

administrar as coisas corretamente. 
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Creio que se o Senhor for misericordioso a nós, ganharemos a 

metade de nosso aumento dentre nossos próprios filhos e a outra 

metade do “mar” (i.e., o mundo). Se todo o aumento for do mar e 

nenhum for dentre nossos próprios filhos, não teremos uma igreja 

forte. A geração de Paulo poderia ser salva diretamente do mundo, 

mas a geração depois de Paulo, homens como Timóteo, vieram por 

meio de suas famílias. Não podemos esperar que nosso aumento 

venha sempre do mundo. Devemos esperar a segunda geração, 

homens como Timóteo, virem de nossas próprias famílias. O 

evangelho de Deus salva os homens do mundo, mas nós também 

precisamos trazer homens como Timóteo. Antes de a igreja ser rica, 

deve haver avós como Lóide e mães como Eunice que cria, que 

edifica, e que educa seus filhos na disciplina do Senhor. Se não 

houver tais pessoas, a igreja nunca será rica. Devemos dar aos 

nossos filhos a oportunidade de administrar suas coisas desde a sua 

juventude. Devemos dar a eles a chance de aprenderem a organizar 

as coisas por eles mesmos. Tenham reuniões familiares 

frequentemente e permitam seus filhos tomarem decisões. Se 

tivermos que rearranjar a mobília, envolva-os em sua arrumação. 

Se tivermos que arrumar o armário, envolva-os em sua arrumação. 

Ensine-os administrar as coisas. Se nós temos filhas ou filhos, 

devemos ensiná-los a administrar as coisas. Então eles se tornarão 

um bom marido ou uma boa esposa no futuro. 

Qual é nossa situação hoje? As meninas devem se preocupar com 

suas mães. Mas muitas mães não cuidam delas, e o fardo é voltado 

para a igreja. Os meninos devem se preocupar com seus pais. Mas 
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muitos pais não cuidam deles, e o fardo também é passado para a 

igreja. Como consequência, quando os homens são salvos e trazidos 

para a igreja, o fardo da igreja dobra. Isto é porque aqueles que 

são pais não vivem corretamente como pais cristãos. Depois que a 

igreja prega o evangelho e salva os homens, devem lidar com todos 

os tipos de problemas familiares associados com esses homens. Mas 

se os pais são responsáveis pela criação adequada de seus filhos, e 

se os filhos são trazidos para a igreja, a igreja será aliviada da 

metade de seus fardos. Em Xangai eu frequentemente sentia que os 

trabalhadores não deveriam estar controlando os muitos negócios 

que controlavam; esses negócios deveriam ser controlados pelos 

pais. Os pais não ensinam bem seus filhos, e esses filhos vagueiam 

pelo mundo. Como resultado, devemos salvá-los de volta do mundo 

e tomar o encargo de ensiná-los nós mesmos. Isso gera muito 

trabalho para a igreja. 
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Capítulo 8: Conduzindo os Filhos ao 

Conhecimento do Senhor 

Oitavo, devemos conduzi-los ao conhecimento do Senhor. Um altar 

familiar realmente é necessário. No Antigo Testamento o 

tabernáculo estava unido ao altar. Em outras palavras, a família 

está unida ao serviço e a consagração a Deus. Nenhuma família 

pode prosseguir sem oração e a leitura da Palavra. Isso é 

especialmente verdade com famílias que têm filhos. 

Reuniões Que Estão no Nível dos Filhos 

Algumas famílias falham no momento de sua oração e leitura bíblica 

porque as reuniões familiares são longas demais e profundas 

demais. Os filhos não entendem o que estão fazendo ali. Eles não 

sabem por que vocês estão pedindo a eles que sentem ali. Não 

gosto quando as famílias nos convidam para suas casas para falar 

sobre doutrinas profundas e então forçam seus filhos a sentarem 

com eles. Algumas reuniões de casa se estendem durante uma ou 

duas horas sobre doutrinas difíceis. Esse realmente é um grande 

sofrimento para os filhos. Contudo, muitos pais não têm nenhum 

sentimento sobre isso. Os filhos sentam lá, mas eles não entendem. 

Por exemplo, se o tópico é sobre livro de Apocalipse, como eles 

podem entendê-lo? As reuniões de casa devem se ajustar aos filhos. 

Essas reuniões familiares não são projetadas para vocês; sua 

reunião é no local de reunião. Não imponha seu padrão em sua 
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família. O que vocês fazem na família deve se ajustar ao gosto de 

seus filhos e deve ser no nível adequado deles. 

Encorajando e Atraindo 

Outro problema com algumas reuniões de casa é que há pouco amor 

nelas. Nem é a atração do pai nem a atração da mãe que atraem os 

filhos a essas reuniões; é o chicote que os mantém ali. Eles não 

querem se reunir. Mas vem por causa da ameaça do chicote. Se 

vocês tirarem o chicote, eles não virão. Isso nunca funcionará. 

Vocês devem pensar em algumas maneiras para atraí-los e 

encorajá-los. Não os castigue. 

Nunca bata em seus filhos por não frequentar a sua hora de 

adoração familiar. Se baterem neles uma vez, vocês poderão criar 

um problema neles para o resto de suas vidas. Os pais devem atrair 

seus filhos para a hora de adoração familiar. Não os force a vir. Isso 

somente resultará em terríveis consequências. 

Reunindo Uma vez pela Manhã e Uma vez à Noite 

Sugerimos que tenham duas reuniões de casa num dia, uma de 

manhã e uma pela noite. O pai deve conduzir o momento matinal e 

a mãe deve conduzir o momento da noite. Levantem-se um pouco 

mais cedo. Os pais não devem permanecer na cama após os filhos 

terem tomado o café da manhã e ido para a escola. Se vocês 

tiverem os filhos em casa, devem acordar mais cedo. Tenham um 
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pequeno momento juntos antes de os filhos irem para a escola. Sua 

reunião deve ser curta, viva, e nunca muito longa. 

Talvez dez minutos sejam suficientes. Quinze minutos deve ser o 

máximo. Nunca exceda quinze minutos e que não seja menos de 

cinco minutos. Peça a todos eles para ler um versículo. O pai deve 

tomar a frente para escolher algumas frases e falar sobre elas. Se 

os filhos puderem memorizar algo, peça a eles que memorizem. 

Não cite um versículo inteiro. Peça a eles que se lembrem do 

significado de uma sentença. No final da reunião o pai ou a mãe 

deve fazer uma oração pelas bênçãos de Deus. Não façam orações 

elevadas ou profundas. Orem sobre coisas que os filhos possam 

entender. Não se alonguem. Sejam simples. Então os envie para a 

escola. 

Toda vez que se sentarem para fazer sua refeição, vocês devem 

agradecer o Senhor por ela. Seja o café da manhã, o almoço, ou o 

jantar, vocês devem ser sinceros em sua ação de graças. Ajude seus 

filhos a dar graças. A reunião da noite deve ser um pouco mais 

longa, e a mãe deve conduzi-la. Não é necessário ler a Bíblia à 

noite, mas a família precisa orar junto. Particularmente, a mãe 

deve reunir os filhos e falar com eles.  

Enquanto o pai estiver sentado ao lado dela, a mãe deve encorajar 

os filhos a falarem. Pergunte a eles se tiveram algum problema 

naquele dia. Pergunte se eles brigaram um com o outro e se alguma 

coisa os estão aborrecendo. Se uma mãe não puder fazer seus filhos 

falarem, algo deve estar errado. É um fracasso da mãe permitir que 
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exista uma barreira entre ela e seus filhos. A mãe deve estar em 

falta se seus filhos tiverem medo de falar com ela. Eles devem ser 

livres para falar. A mãe deve aprender a tirar as coisas que estão 

nos corações de seus filhos. Se eles não quiserem falar naquele dia, 

pergunte-lhes no dia seguinte. Guie os filhos. Deixe-os orar um 

pouco e os ensine a dizer algumas palavras. Essa reunião deve ser 

viva. Peça a eles que confessem seus pecados, mas não os force. 

Não deve haver nenhuma desculpa. Tudo deve ser feito de maneira 

muito natural. Deixe-os tomar alguma iniciativa por eles mesmos. 

Se eles têm algo a confessar, deixe-os confessar. Se eles não 

tiverem nada que confessar, não os force. Não deve haver nenhuma 

desculpa. As desculpas encontradas em muitos filhos é o resultado 

da pressão de pais rígidos. Os filhos não contam mentiras, mas 

vocês podem forçá-los a contar mentiras. Os pais devem levá-los a 

orar um a um de maneira simples. Tenham certeza de que todos 

orarão. Por fim, conclua com uma oração sua.  

Mas não seja longo. Uma vez que sua oração se torna longa, os 

filhos ficarão enfadados. Alimente-os de acordo com a capacidade 

deles. Uma vez que vocês tentarem fazer muito, vocês os 

sobrecarregarão. Ore algumas sentenças com eles e então os deixe 

ir dormir. 

Prestando Atenção ao Arrependimento Deles 

Deixe-os saber o significado de pecado. Todos pecam. Vocês devem 

prestar atenção à questão do arrependimento deles e então levá-los 

ao Senhor. Depois de certo tempo vocês devem pedir a eles que 
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recebam o Senhor sinceramente. Então leve-os à igreja e deixe-os 

ser parte da igreja. Dessa maneira vocês conduzirão seus filhos ao 

conhecimento de Deus. 
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Capítulo 9: A Atmosfera Familiar Deve Ser de 

Amor 

Nono, a atmosfera familiar deve ser de amor. Alguns se tornam 

psicologicamente anormais ou se afastam porque não têm amor em 

casa. 

A maneira de uma criança crescer depende da atmosfera em sua 

família. Se uma criança não recebe nenhum cuidado amoroso 

enquanto cresce, ela ficará teimosa, individualista e rebelde. 

Muitas pessoas não podem se relacionar com os outros na sua vida 

adulta porque elas não experimentaram amor na família quando 

criança. Elas viam somente disputas, discussões e brigas na família. 

Os filhos de tais famílias crescem anormalmente. Aqueles que vem 

de tais famílias anormais crescem para serem pessoas solitárias. 

Eles serão antagônicos para com os outros. Por se considerarem 

inferiores em seus corações, eles tentam elevar sua auto-imagem se 

considerando melhores que os outros. Todos aqueles que tem 

complexo de inferioridade tendem a se exaltar. Essa é a maneira 

deles de compensar sua própria inferioridade.  

Muitos maus elementos na sociedade como os ladrões e rebeldes 

vem de famílias que não tem amor. Suas personalidades se tornam 

deformadas, e eles se voltarão contra seus semelhantes quando 

crescerem. Quando vem para a igreja, trazem seus problemas com 

eles. Sinto que a metade do trabalho da igreja pode ser feito por 
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bons pais. Mas esse trabalho recai sobre nossos ombros hoje porque 

há poucos bons pais. 

Os novos crentes precisam ver que eles devem tratar seus filhos de 

maneira adequada. Uma família deve ser preenchida com uma 

atmosfera de amor e ternura. Deve haver amor genuíno. Os filhos 

que crescem de tais famílias se tornarão pessoas normais. Os pais 

devem aprender a ser amigos de seus filhos. Nunca permita seus 

filhos se distanciarem de vocês. Nunca se tornem inacessíveis. Por 

favor, lembrem-se que amizade é construída sobre a comunicação; 

não vem de nascença. Vocês devem aprender a se aproximarem de 

seus filhos. Estejam contentes para ajudá-los de maneira que eles 

lhes digam quando encontrarem problemas e busquem seus 

conselhos quando estiverem fracos. Eles não devem ir a outros 

quando estiverem fracos. Eles devem poder contar-lhes seus 

sucessos como também seus fracassos. 

Vocês devem ser seu bom amigo, alguém acessível e útil para eles. 

Eles devem procurar vocês quando estiverem fracos e ter comunhão 

com vocês quando são bem sucedidos. Devemos ser amigos deles. 

Quando estiverem fracos, eles devem poder vir a nós para 

ajudarmos. Não devemos ser um juiz no trono, mas uma ajuda para 

eles. Devemos estar lá sempre que precisarem de ajuda, e devemos 

poder nos sentar com eles e discutir os problemas. Eles devem 

poder buscar conselhos conosco como dos amigos. 

Em uma família os pais devem muito ganhar confiança dos seus 

filhos para que eles se tornem seus amigos. Se um pai fizer isso, ele 
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ou ela terá feito a coisa certa. Vocês devem aprender essa lição 

desde o tempo em que seus filhos são jovens. O quão queridos e 

próximos seus filhos serão de vocês dependerá de como vocês os 

tratam nos primeiros vinte anos de suas vidas. Se eles não forem 

próximos de vocês nos primeiros vinte anos de suas vidas, eles não 

serão próximos de vocês quando tiverem trinta ou quarenta anos de 

idade. Eles se desviarão cada vez mais para longe de vocês. Muitos 

filhos não gostam de estar próximos de seus pais. Eles não são 

amigos para eles e não há uma doce relação entre eles. Eles se 

afastam de seus pais quando tem problemas de maneira semelhante 

a um criminoso que se afasta de um juiz. Vocês devem trabalhar a 

tal ponto para que seus filhos venham e busquem seus conselhos 

quando tiverem problemas. Eles devem se sentir confortáveis 

confiando em vocês. Se vocês puderem conseguir isso, encontrarão 

poucos problemas em sua família. Na realidade, todos os problemas 

serão resolvidos. 
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Capítulo 10: A Questão do Castigo 

Décimo, há a questão do castigo. Quando uma criança faz algo 

errado, ele ou ela deve ser castigado. É errado não castigar. 

Tendo Medo de Bater nos Filhos 

A coisa mais difícil é castigar alguém. Aqueles que são pais devem 

ter medo de bater em seus filhos. Eles devem considerar isso tão 

sério quanto bater em seus próprios pais. Nenhum filho deve bater 

em seus próprios pais. Uma pessoa pode ser perdoada por bater em 

seus próprios pais, contudo ela não será perdoada facilmente por 

bater em seus próprios filhos. Vocês devem aprender a ter medo de 

bater em seus próprios filhos e devem considerar isso tão sério 

quanto bater em seus próprios pais. 

Bater É Necessário 

Porém, às vezes bater é necessário. Provérbios 13:24 diz, “O que 

não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o 

castiga.” Essa é a sabedoria de Salomão. Os pais devem castigar 

seus filhos com a vara. Bater é necessário. 

Batendo Merecidamente 

Porém, se bater, vocês devem bater merecidamente. Não perca sua 

paciência, e não bata com raiva. Ninguém pode bater em seus 

filhos com raiva. Algo está errado com você quando está irado. 

Irmãos e irmãs, quando seus filhos fazem algo errado, e vocês 
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batem neles na sua ira, vocês devem perceber que também devem 

apanhar. Vocês devem se acalmar primeiro diante de Deus. 

Enquanto estiverem irados, vocês não podem castigar ninguém. 

Mostrando os Erros aos Seus Filhos 

Alguns problemas devem ser resolvidos batendo. Mas vocês devem 

mostrar aos filhos porque estão batendo neles. Se precisarem 

bater, vocês também precisam mostrar a eles os seus erros. Vocês 

devem mostrar a eles os seus erros toda vez que baterem neles. 

Vocês devem dizer-lhes quais são s seus erros. Não é suficiente 

tentar parar o erro deles batendo. Vocês devem explicar a eles que 

estão batendo porque estão errados em determinadas coisas. 

Bater É Algo Sério 

Toda vez que vocês baterem num filho, vocês não devem fazer isso 

de maneira comum. Vocês devem mostrar a eles que bater é uma 

grande coisa. Toda a família deve saber sobre isso. Todos os adultos 

e filhos devem vir juntos. O pai ou a mãe deve efetuar a surra como 

um cirurgião que executa uma operação. Um médico não usa um 

bisturi com raiva; ele usa para remover um problema. Da mesma 

maneira um pai não deve castigar com raiva; ele ou ela deve estar 

tranquilo. Os pais nunca devem bater em seus filhos num estado de 

fúria. Por um lado, eles devem mostrar o erro. Por outro lado, não 

devem estar irados de forma alguma. 
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Como vocês devem fazer isso? Tenho uma sugestão. Até o momento 

em que vocês tenham uma vara em suas mãos, os filhos devem ter 

cometido alguns erros muito sérios. Enquanto estiverem segurando 

a vara em suas mãos, vocês devem pedir para o irmão da criança 

que vá buscar um balde de água morna e a sua irmã para ir buscar 

uma toalha. Então vocês devem mostrar a criança o que ela fez de 

errado. Vocês devem dizer-lhes que qualquer um que fizer algo tão 

sério deve ser castigado severamente. 

Eles não devem fugir dos seus erros. Fugir do castigo é errado tanto 

quanto. Uma pessoa deve ser corajosa para receber castigo uma vez 

que ela é corajosa para cometer pecado. Digam a eles que fizeram 

algo errado e que vocês não têm escolha a não ser castigá-los. A 

surra é para eles perceberem seu erro. Vocês podem bater duas ou 

três vezes. Talvez a mão da criança machuque e sangre por causa 

da surra. Você deveria pedir então para o seu irmão que molhe a 

mão machucada na água morna para aliviar a circulação sanguínea. 

Posteriormente você deve limpar a mão da criança com atoalha. 

Vocês devem fazer isso cerimonialmente. Mostre a eles que há 

somente amor na família; não há ódio. Creio que esse é o jeito 

certo de castigar. 

Hoje muito dos castigos na família é o resultado de ira e ódio, não 

de amor. Vocês dizem que amam seus filhos, mas quem acreditará 

em vocês? Eu não acreditaria. Vocês devem deixá-los saber onde 

eles estão errados. Deixe-os saber que o pai deles não está batendo 

neles com ódio. Quando vocês baterem, façam corretamente. 



 

55 
www.umsocorpo.com.br 

Depois que baterem, vocês devem levá-los para a cama. Se a ofensa 

for muito séria, a mãe ou o pai podem dividir em duas partes o 

castigo da criança. Vocês devem falar para a criança, “Essa questão 

é muito séria. Devo bater em você cinco vezes. Mas temo que você 

não possa receber se eu lhe der cinco surras. Assim sua mãe dividirá 

duas delas e seu pai dividirá uma delas em seu favor. Vocês ainda 

devem aplicar as outras duas surras.” Vocês devem mostrar-lhes 

que essa é uma questão séria e grave. Ele se lembrará de não pecar 

livremente pelo resto de sua vida. 

Essa é a disciplina do Senhor; não é a disciplina do seu 

temperamento. É a admoestação do Senhor, não a admoestação do 

seu temperamento. Não me levanto contra o temperamento de pai 

algum. O temperamento dos pais arruinará o futuro dos seus filhos. 

Os pais devem aprender a ter a verdadeira punição para seus filhos. 

Mas, ao mesmo tempo, eles também devem aprender a amar. Essa 

é a maneira adequada para ter uma família cristã. 
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Capítulo 11: Grandes Filhos Saem De 

Grandes Pais 

Finalmente, eu diria que muitos homens a quem Deus usou neste 

mundo vieram de grandes pais. Começando com Timóteo, 

encontramos inúmeros homens usados por Deus que vieram de 

grandes pais. John Wesley era um deles. Uma outra pessoa foi John 

Newton. Há muitos hinos em nosso hinário escrito por Newton. John 

G. Paton foi outro. Ele era um dos missionários mais famosos no 

mundo moderno. Não posso pensar em nenhum outro pai como o 

pai dele. Em sua velhice Paton ainda se lembrava, “Toda vez que 

queria pecar, eu me lembrava de meu pai que sempre estava 

orando por mim.” A sua família era muito pobre. Havia apenas um 

quarto, uma cozinha, e outro pequeno quarto. Ele dizia, “Eu tremia 

toda vez que meu pai orava no pequeno quarto.  

Ele estava fazendo petições pelas nossas almas. Embora hoje seja 

tão velho, eu ainda posso me lembrar dos seus suspiros. Agradeço a 

Deus por ter me dado tal pai. Não posso pecar, porque quando 

pecar, estou transgredindo contra meu Pai celestial como também 

meu pai terreno.” É difícil encontrar um pai como o pai de Paton, e 

é difícil encontrar um filho tão grande quanto Paton. 

Não posso dizer-lhes quantos crentes fortes seriam levantados em 

nossa segunda geração se todos os pais desta geração fossem bons 

pais. Eu sempre quis dizer isso: O futuro da igreja depende dos 

pais. Quando Deus conceder graça na igreja, Ele precisará de vasos. 
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Há a necessidade de mais Timóteos serem levantados. É verdade 

que podemos salvar os homens do mundo, mas há uma necessidade 

maior para levantar pessoas de entre as famílias cristãs. II. 

GRANDES FILHOS SAEM DE GRANDES PAIS Finalmente, eu diria que 

muitos homens a quem Deus usou neste mundo vieram de grandes 

pais. Começando com Timóteo, encontramos inúmeros homens 

usados por Deus que vieram de grandes pais. John Wesley era um 

deles. Uma outra pessoa foi John Newton. Há muitos hinos em 

nosso hinário escrito por Newton. John G. Paton foi outro. Ele era 

um dos missionários mais famosos no mundo moderno. Não posso 

pensar em nenhum outro pai como o pai dele. Em sua velhice Paton 

ainda se lembrava, “Toda vez que queria pecar, eu me lembrava de 

meu pai que sempre estava orando por mim.” A sua família era 

muito pobre. Havia apenas um quarto, uma cozinha, e outro 

pequeno quarto. Ele dizia, “Eu tremia toda vez que meu pai orava 

no pequeno quarto. 

Ele estava fazendo petições pelas nossas almas. Embora hoje seja 

tão velho, eu ainda posso me lembrar dos seus suspiros. Agradeço a 

Deus por ter me dado tal pai. Não posso pecar, porque quando 

pecar, estou transgredindo contra meu Pai celestial como também 

meu pai terreno.” É difícil encontrar um pai como o pai de Paton, e 

é difícil encontrar um filho tão grande quanto Paton. 

Não posso dizer-lhes quantos crentes fortes seriam levantados em 

nossa segunda geração se todos os pais desta geração fossem bons 

pais. Eu sempre quis dizer isso: O futuro da igreja depende dos 
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pais. Quando Deus conceder graça na igreja, Ele precisará de vasos. 

Há a necessidade de mais Timóteos serem levantados. É verdade 

que podemos salvar os homens do mundo, mas há uma necessidade 

maior para levantar pessoas de entre as famílias cristãs.
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