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FAMÍLIA 
IDEIA DE DEUS 



REVISÃO 

• Por que a natureza do casamento não é vista como sacramento pelos 
cristãos  evangélicos? 

• Qual o ”perigo” de se considerar o casamento apenas um contrato? 

• Quais as implicações do conceito de Casamento como Aliança? 

• Qual o papel e responsabilidades dos Pais na educação dos filhos no 
antigo Israel? 

 

 



CORREÇÃO  DA  TAREFA 
lições de relacionamentos familiares  

• REBECA e ISAQUE - favorecimento do segundo filho (Jacó) em 

detrimento do primeiro (Esaú), para que ele recebesse a 

benção (Gen 27) 

 

• ANA (MÃE DE SAMUEL) – pediu um filho a Deus, teve sua oração 

respondida e o consagrou ao Senhor (1Sm 1). Sua oração 

(2.1-10) é o antecedente do Magnificat de Maria (Lc  1.46-56). 

Samuel crescia em sabedoria, como  Jesus (2.21 e Lc 2.52). 



CORREÇÃO  DA  TAREFA 
lições de relacionamentos familiares  

• ELI – o comportamento de seus filhos contrasta com o de 

Samuel, pois eles ”desprezavam a oferta do Senhor” (1Sm 2.17) 

e  sua casa foi desprezada por Deus. Eli os corrigiu fracamente 

(2.23-25) 

• SAUL (JÔNATAS) – pai ruim, filho excelente. Jonatas protegeu Davi 

da inveja e ira de seu pai Saul. 



CORREÇÃO  DA  TAREFA 
lições de relacionamentos familiares  

• DAVI (ABSALÃO, AMNOM, ADONIAS) – causaram tristeza a seu pai: 

Amnom violentou a meia-irmã, Tamar (2Sm 13.1-22); 

Absalão assassinou seu meio-irmão Amnom (13.23-33) e 

liderou uma conspiração contra o pai, que teve de fugir de 

Jerusalém (2Sm 15); Absalão acabou morto e Davi ainda se 

desconsolou por isso (18.33); Adonias tentou ursurpar o trono 

de seu pai (1Rs 6a). Davi não disciplinou os filhos 

corretamente.. Gl 6.7. 

 

• SALOMÃO (ROBOÃO) – filho que mostrou insensatez no trono, ao 

dar ouvidos a jovens e nào atentar para os conselhos dos mais 

velhos. Perdeu  10 das doze tribos de Israel. (1Rs 12.1-24) 



CORREÇÃO  DA  TAREFA 

  

• Por que é importante educar os filhos a respeito de Deus e das 
Escrituras?  

• Em sua família, quem tem sido responsável pela instrução religiosa 
dos filhos, os pais ou a igreja? 

• À luz de Dt 6. 1-9, como uma família pode instruir os filhos nos 
caminhos do Senhor? Dê exemplos práticos e atuais. (ficha dicas de 
atividades) 

 



O CONCEITO DE FAMÍLIA 
 NO NOVO TESTAMENTO 

Parte 1 



A FAMÍLIA CRISTÃ NO NOVO TESTAMENTO 

• O PAPEL E AS RESPONSABILIDADES DOS PAIS 

• O PAPEL E AS RESPONSABILIDADES DAS MÃES 

• O PAPEL E AS RESPONSABILIDADES DOS FILHOS 

 



O EXEMPLO E OS 
ENSINAMENTOS DE JESUS 

 

Termos usados por Jesus e outros: 

• brephos (bebê, criança pequena, 
feto); 

• nepios (criança de 3 ou 4 anos); 

• teknon e teknion (criança, prole em 
geral); 

• paidion e paidarion (criança antes de 
chegar à puberdade); 

• pais (jovem antes da puberdade);  
 



CONTEXTO DA FAMÍLIA CRISTÃ NO NT 

• Casa com três ou quatro cômodos; 

• Família mais ampla vivia junto (Mc 1.30); 

• Mães e filhas responsáveis pelas tarefas domésticas (Mt 10.35; Lc 
12.53); 

• Meninos = “tal pai, tal filho”; José e Jesus = carpinteiros (Mt 13.55; 
Mc 6.3); 

• Filhos deviam obediência aos pais (Lc 2.51; Mc 14.36; Heb 5.8). 



ENSINAMENTOS DE JESUS ACERCA DA FAMÍLIA E 
DO DISCIPULADO 

 

• O chamado de Jesus ao discipulado transcendia os laços naturais 
de parentesco (Mt 10. 34-37; Mc 3.20-21, 31-35; Lc 11.27-28; Jo 
19.26-27); 

• Jesus experimentou rejeição espiritual em casa (Mc 3.21; 6.1-6a 
Jo 7.1-9); 

• Declarou que a lealdade suprema era a Deus Pai (Lc 2.49; Mc 3. 
31-35; Jo 2.4; 7.6-8); 

 



ENSINAMENTOS DE JESUS ACERCA DA FAMÍLIA E 
DO DISCIPULADO 

 

• Deixar parentes foi algo esperado dos primeiros seguidores durante 
os 3 anos de ministério de Jesus (Mc 1.16-20; Mt 4.18-22; Lc 5. 2-11) 
e (Lc 9.58,60,62; Mt 8.19-22; Mc 10.29-31); 

Porém, cuidado: “mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua 
família, tem negado a fé e é pior que um descrente.” (1Tm 5.8). 

• Os familiares de Jesus se renderam à lealdade a Ele como seu 
Salvador e Senhor (Lc 1.46-47; At 1. 14). 

 

 



Os laços de parentesco estão situados no 
contexto mais amplo do Reino de Deus. 

Seguir a Jesus deve ser a prioridade maior de 
todo cristão. (Mt 6.33). 



AS CRIANÇAS NO MINISTÉRIO DE JESUS 
 

• Jesus restaurou filhos aos seus pais de forma 
miraculosa; 

• Jesus via as crianças em termos de quem elas eram 
aos olhos de Deus (Mc 10.13-16); 

• Criança  =  exemplo da natureza do discipulado 
(Mc 9. 36-37);  

• São inferiores e dependentes, elas são o símbolo 
de humilde despreocupação com o status próprio 
(Mc 10.15; Lc 22.26); 



AS CRIANÇAS NO MINISTÉRIO 
 DE JESUS 

 

• ilustram a maneira como deve ser recebida a graça 
voluntária e imerecida de Deus (Mt. 18.3-6; Lc 9.48) e (Mt 
11.25-26; 21.15; Fp 2.6-7); 

• tipificam atitudes desejáveis nos cristãos; “os pequeninos”, 
aprendiz, filho, novo nascimento, dores de parto da era 
messiânica (Mt 18.6-14; Mc 9.42; 10.24b; Lc 2.12-14; Jo 
16.21-22; At 20.35; Rm 8.22; 2Co 12.14; Gl 4.19; 1 Ts 5.3; 
1Tm1.2; 1Jo 2.1; Ap 12.2).  



Como Jesus, devemos tratar as 

crianças com respeito e 

dignidade, como criaturas 

singulares e preciosas criadas 

por Deus e valiosas aos seus 

olhos. Devemos lembrar, ao 

olharmos para elas, tudo o que 

 elas representam como 

características desejáveis no 

Reino de Deus e aprender com 

elas (Mt 11.25-27; 1Co 1.27-29). 
 



O ministério com crianças deve ser 
realizado com espírito humilde de 

serviço, não de forma paternalista, 
mas como um privilégio e uma tarefa 

desejável, por pessoas de bom 
caráter. Devemos imitar as crianças e 
nos inspirar em suas qualidades que 
ilustram o verdadeiro cristão. Jesus 
elevou os humildes deste mundo e 
rebaixou os que possuem status, 

poder e posição elevada. 
 
 



OS ENSINAMENTOS DE PAULO A 
RESPEITO DO PAPEL DE PAIS, 

MÃES E FILHOS 
 



CONTEXTO 

• Lares abrigavam além do casal e dos filhos, outros 
dependentes como os servos; 

• Havia um cabeça em posição de autoridade a quem todos 
deviam se sujeitar; 

• Conformidade dos cristãos com o código doméstico greco-
romano que trata dos padrões éticos e dos deveres 
começando do “menor” para o “maior” (com autoridade), (Ef 
5.21—6.9; Cl 3.18—4.1; 1Tm 3.7; 6.1; Tt 2.5,8,10; 3.8; 1Pe 2.12), 
contribuindo com a missão evangelística da igreja (1Ts 4.12). 

 



PAPÉIS E RESPONSABILIDADES FAMILIARES  
PAPÉIS RESPONSABILIDADES TEXTOS 

 
 

Pais 

Prover para a família, filhos 2 Co 12.14 

Garantir o devido cuidado, 
proteção e disciplina 

Ef 6.4; Cl 3.21; Heb 12.6 

 
 

Mães 

Criar os filhos, 
 maternidade 

1Tm 2.15 

Administrar o lar 1 Tm 5.14 

 
Filhos 

Obedecer aos pais Ef 6. 1-3; Cl 3.20 

Cuidar dos pais na velhice 1 Tm 5.8 

Kostenberger, 2015, pág. 118. 
 



A IMPORTÂNCIA DA PATERNIDADE 
 NOS ENSINAMENTOS DE PAULO 

 

• Considerar os filhos pessoas com dignidade própria, confiadas a 
eles  por Deus com incumbência sagrada (1Co 4.15,21; 1Ts 2.11); 

• Disciplinar os filhos é responsabilidade principal do pai. (Pv 3.21-
23; 13.24; 22.15; 23.13-14; Hb 12.6; Ap 3.19). 

• O próprio Deus é nosso exemplo (Ef 3.15; 4.6; Heb 12. 5,10); 

 



A IMPORTÂNCIA DA PATERNIDADE 
 NOS ENSINAMENTOS DE PAULO 

 
• Evitar atitudes que provoquem a ira, bem como 

disciplinas severas, abusivas, excessivas, injustas, 
humilhantes, arbitrárias... (Ef 6.4 e Cl 3.21), 
corroborando (Ef 4.20-21,26-27,31); 

• Criar para a maturidade, suprir necessidades físicas e 
psicológicas, instruir e disciplinar adequadamente, 
enfim, ser provedor dos filhos. Impor grande respeito 
e tratar os filhos com bondade (1Tm 3.4-5).  



O PAI NA VISÃO PSICANALÍTICA 

O que é um pai?  

• Aquele que engravida uma mulher? 

• Aquele que provê alimento? 

• Aquele que ensina, educa? 



O PAI NA VISÃO PSICANALÍTICA 

O que é um pai?  

• ”Um pai não se inscreve apenas por cumprir uma ou outra função. É 
para além de um lugar junto à criança que se busca a questão sobre 
o ser pai. É primeiramente um lugar que a mãe inaugura para o 
filho, dando ela própria, o lugar a este homem. E este lugar 
apresenta-se pela palavra da mãe. Sem sua palavra, o pai não 
existe para a criança.” (CUNHA, 2013, p. 114). 

• ”Mãe é certeza, pai é possibilidade.” 



O PAI NA VISÃO PSICANALÍTICA 

O que é um pai? O que é ter tido um pai? 

”O pai é o operador lógico que introduz a subjetividade, e a sua 
ausência e o seu abandono afetivo deixam o filho à deriva da vida. A 
função paterna representa a Lei, o limite, a segurança e a proteção. 
[Isso] institui a diferença que possibilita a descendência.” (CUNHA, 
2013, p. 116. grifo meu) 



PAPÉIS E RESPONSABILIDADES FAMILIARES  
PAPÉIS RESPONSABILIDADES TEXTOS 

 
 

Pais 

Prover para a família, filhos 2 Co 12.14 

Garantir o devido cuidado, 
proteção e disciplina 

Ef 6.4; Cl 3.21; Heb 12.6 

 
 

Mães 

Criar os filhos, 
 maternidade 

1Tm 2.15 

Administrar o lar 1 Tm 5.14 

 
Filhos 

Obedecer aos pais Ef 6. 1-3; Cl 3.20 

Cuidar dos pais na velhice 1 Tm 5.8 

Kostenberger, 2015, pág. 118. 
 



A IMPORTÂNCIA DA 
MATERNIDADE NOS 

ENSINAMENTOS DE PAULO 
 

• Gerar, criar filhos e administrar o lar são sua principal missão; 
a essência de sua vocação e privilégio, (1Tm 2.14-15; 5.14).  

• Ao afastar-se, se torna semelhante à infringir os limites como 
na queda original no Jardim do Éden. O feminismo acena com 
a realização da mulher fora destas funções. Paulo incentiva  a 
mulher a viver essa vocação, e não necessariamente a 
restringir a mulher ao ambiente doméstico. 

• Saber que o marido vem antes dos filhos. 

 



 
As mulheres que assim procedem estão 

protegendo a Palavra de Deus e serão abençoadas. 
(1Pe 3.6,16) 

 



A MÃE NA VISÃO 
PSICANALÍTICA 

• ”A maternidade traz para a mulher a reedição das questões 
vivenciadas com sua mãe.” (CUNHA, 2013, p. 96). 



A MÃE NA VISÃO 
PSICANALÍTICA 

• ”Mãe é uma função – uma especial função, que junto com o pai, é 
desempenhada com prazo determinado […] No entanto, quando 
uma mulher vai para o casamento sem elaborar suas questões mal 
resolvidas com os pais, enfrentará dificuldades em compreender e 
aceitar o lugar do marido na estrutura familiar.” (CUNHA, 2013, p. 
108-109). 



A MÃE NA VISÃO 
PSICANALÍTICA 

• ”Sem colocar-se sob a missão do amor e sem receber o cuidado 
amoroso de seu marido, a mãe terá dificuldades em transmitir a seu 
filho a legitimidade da liderança paterna.” (CUNHA, 2013, p. 120) 



A IMPORTÂNCIA DAS MULHERES MAIS 
VELHAS ENSINAREM AS MAIS NOVAS 

As mulheres mais velhas:  

• Merecem respeito (1Tm 5.1-2); 

• Devem ser mentoras das mais novas 
(Tt2.3-5); 

•  Ser exemplo de reverência no modo de 
viver, não caluniadoras, nem viciadas em 
bebidas (na idade avançada, há mais 
tempo de sobra e mais tendência a vícios 
e fofocas); 

•  Ser mestras do bem.  

 



A IMPORTÂNCIA DAS MULHERES MAIS 
VELHAS ENSINAREM AS MAIS NOVAS 

As mulheres mais jovens:  

• Devem amar o marido e filhos; 

•  Ser submissas e respeitar o marido. 

•  Cultivar o caráter cristão, ter atitude de 

          diligência no trabalho do lar, 

                 ter autocontrole e ser bondosas.  

 

 

 



PAPÉIS E RESPONSABILIDADES FAMILIARES  
PAPÉIS RESPONSABILIDADES TEXTOS 

 
 

Pais 

Prover para a família, filhos 2 Co 12.14 

Garantir o devido cuidado, 
proteção e disciplina 

Ef 6.4; Cl 3.21; Heb 12.6 

 
 

Mães 

Criar os filhos, 
 maternidade 

1Tm 2.15 

Administrar o lar 1 Tm 5.14 

 
Filhos 

Obedecer aos pais Ef 6. 1-3; Cl 3.20 

Cuidar dos pais na velhice 1 Tm 5.8 

Kostenberger, 2015, pág. 118. 
 



OS FILHOS 

• Devem receber modelo saudável de relacionamento. 

•  São indivíduos espirituais, pecadores caídos. Isto deve ser levado 
em conta na criação (Rm 3.23; 6.23) e não apenas o 
comportamento em si. 

• Devem ser corrigidos e disciplinados. Se forem cristãos, serão 
convencidos pelo Espírito Santo sobre seus erros e deverão fazer 
suas próprias escolhas morais (2Tm 3.16-17).  

• Os pais devem respeitar a individualidade deles (Sl 139.13-14) e se 
conscientizarem de seus papéis temporários na condução de 
suas vidas (Sl 127.3; 128.3-4). 

 



OS FILHOS NOS ENSINAMENTOS DE PAULO 
 

• OBEDIÊNCIA = honra, respeito, “temor”. 
(Mt 15.4; 19.19; Mc 7.10; 10.19; Lc 18.20). 
Elemento essencial no discipulado 
cristão. 

• ”Meu filho, meu discípulo!” 

 



OS FILHOS NOS ENSINAMENTOS 
 DE PAULO 

 

• A desobediência aos pais é colocada no mesmo nível da 
traição e idolatria (Êx 21.15,17; Lv 19.3; 20.9; Dt 21.18-21; 
27.16) e ensinar a obediência é reiterado no NT (1Tm 3.4; Tt 
1.6); 

• Desobediência como fenômeno característico do fim dos 
tempos (Mc 13.12; 1Tm 1.9; 2Tm 3.1-2) e que faria sobrevir o 
julgamento divino (Rm 1.30,32); 

• Paulo considerava essencial a obediência dos filhos e inclui 
a promessa, reiterando o VT (Ef 6.1-3; Cl 3.20); 

 

 



OS FILHOS NOS ENSINAMENTOS DE PAULO 
 

• A honra aos pais se estende enquanto eles 
viverem, cuidando deles na velhice (1Tm 5.4,8); 

• Pais devem ensinar os filhos a exercitarem a 
obediência não só para si próprios, mas porque ela 
é necessária para toda a vida e essencial para o 
relacionamento com Deus; 

• Essa obediência é resultado de uma vida cheia do 
Espírito, como uma submissão a Cristo (Ef 5.21); 

 

 



OS FILHOS NA VISÃO 
 PSICANALÍTICA 

”A criança vai perceber que há um terceiro para quem a mãe dirige o olhar. 
A Lei representada pelo pai que interdita, simbólica e poderosa, dá à 
criança o devido lugar em família.” (CUNHA, 2013, p. 95). 

 



OS FILHOS NA VISÃO 
 PSICANALÍTICA 

”Com o decínio da imagem paterna, este lugar não é mais demarcado, fica 
vazio, e muitos filhos estão vagando por aí, solitários e vazios, destituídos 
de uma imagem de pai que lhes dê limites e amor, ou seja, com uma 
grande fome de pai.” (CUNHA, 2013, p. 121). 

•  O declínio da imagem paterna afeta a identidade dos filhos. 

• Alusão a Mt 3.17 e 4.3-4. Seus filhos resistem a essa tentação? 



PAPÉIS E RESPONSABILIDADES FAMILIARES  

PAPÉIS RESPONSABILIDADES TEXTOS 

 
 

Pais 

Prover para a família, filhos 2 Co 12.14 

Garantir o devido cuidado e 
disciplina 

Ef 6.4; Cl 3.21; Heb 12.6 

 
 

Mães 

Criar os filhos, 
 maternidade 

1Tm 2.15 

Administrar o lar 1 Tm 5.14 

Filhos Obedecer aos pais Ef 6. 1-3; Cl 3.20 

Cuidar dos pais na velhice 1 Tm 5.8 

Kostenberger, 2015, pág. 118. 
 



RESUMINDO 

• O casamento e a família não são um fim em si mesmos, nem existem 
primeiramente para o nosso bem. 

• Ambos foram criados por Deus para a Sua glória e não devem ser 
obstáculos para uma vida santa, pura e satisfeita. 

• Os pai e a mãe devem construir um lar piedoso, onde se ensina as 
Escrituras em atendimento à Grande Comissão (Mt 28.18-20) e se 
cumpre o desejo do Senhor de se ter uma “descendência santa” (Ml 
2.15). 



RESUMINDO 

• Os filhos devem ser incluídos no ministério exercido no contexto 
da família e da igreja, devem obedecer aos pais e ser 
disciplinados adequadamente.  

• A família tem um papel fundamental no plano de Deus de 
”convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu 
como as que estão na terra” (Ef 1.10,12). 

 



TAREFA DE CASA 

• 2) O que aprendemos com Jesus sobre como devemos considerar 
e tratar as crianças? 

• 3) Ressalte um ensinamento de Paulo para o papel de pai e de 
mãe dentro da família. 



TAREFA DE CASA 

 1) Extraia lições de relacionamentos familiares do Novo Testamento. 

MARIA/JESUS 

JESUS e os filhos de outras pessoas curados por ele. 

2) O que mais lhe chamou a atenção quanto ao papel e 
responsabilidades dos pais, mães e filhos no NT? 

3) Como sua família tem refletido a glória de Deus? 






