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O Papel da Família 
 



 O Papel da Família 

• É uma entidade instituída por Deus 
• Povoar a Terra (Gen 1:28) 

• Deixar pai e mãe e se unir à esposa (Gen 2:24) 

• Por Abraão, todas as famílias da Terra seriam abençoadas (Gen 12) 

• É a base da sociedade 

• Deve desempenhar sua função educativa, transmitindo princípios, crenças e 
valores culturais aos que a constituem para que o ser humano seja capaz de 
viver socialmente e estabelecer relações. 



Qual o papel dos Pais e dos filhos no 
contexto familiar? 

 



 Responsabilidades na Família 

PAIS 

• Amar os filhos 

• Instruir os Filhos no caminho do 
Senhor. (Gen 18:18-19) 

• Educar os filhos (Pv 22:6) 

• Disciplinar os filhos. (Pv 19:18) 

• Não levar os filhos à Ira. 
(Exigências sem propósito, 
Injustiça nas punições, 
importunações sem sentido...  
(Ef 6:4) 

 

FILHOS 

• Amar os pais. 

• Honrar e Obedecer Pai e Mãe. 
(Ex 20:12; Ef 6:1-3; Dt 21:18-21) 

• Ouvir o conselhos dos pais.  
(Pv 8:1-2) 

É muito mais fácil ser 
filho do que ser pai 



 Ensino e Educação 

• Quais as diferenças entre Educação e Ensino? 

• Quem deve Educar nossos jovens? 

Família 

EDUCAR ENSINAR 



 Ensino e Educação 

ENSINAR 
• Proporcionar conhecimentos e 

habilidades que permitam à pessoa 
ganhar seu pão e seu conforto com 
facilidade. 

• Instruir 

• Formar cidadãos aptos ao mercado 
de trabalho, capacitando-os para o 
exercício de sua cidadania 

 

EDUCAR 

• Transmitir valores como verdade, honra, 
respeito... 

• Mostrar aos filhos a importância que 
têm na sociedade e o valor da boa 
educação em seu desenvolvimento; 

• Discipliná-los quanto ao reconhecimento 
de valores e de ordem, tais como 
cumprimento de horários, segurança, 
respeito ao próximo.. 



 Ensino e Educação 

• Quem terceirizar a Educação terá que arcar com as consequências de ver os 
conceitos e valores de terceiros em seu próprio filho. 

• É dos pais, sem sombra de dúvida, o papel de transmitir valores que serão 
exteriorizados no meio social, (...) os quais produzirão efeitos por toda vida. 



 Ensino e Educação 

• O alicerce da Família é o Senhor. 

• A principal tarefa de Abraão era 
conduzir sua família nos caminhos do 
Senhor. (Gn 18:18-19) 

Salmos 128:1-6 “Como vive uma família que teme ao Senhor” 

Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus caminhos. 
Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás, e te irá bem. 
A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; os teus filhos como plantas de 

oliveira à roda da tua mesa. 
Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. 
O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. 
E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. 



Disciplina Física 



       Disciplina Física 

• Hoje é uma questão controversa 

• Caracterizada por palmadas, chineladas ou varadas 

• Ponto de partida: Provérbios 
1) Meio de disciplinar com base no amor dos pais (Pv 13.24); 
2) Forma de remover a insensatez e dar sabedoria (Pv 22.15; 29.15) 
3) Possível auxílio na salvação da criança (Pv 23.13-14) 
4) Corrigir ou castigar os tolos (Pv 10.13; 26.3) 

 



   Disciplina Física 
• Abuso físico: direitos humanos da criança (1979) – Ano Internacional da 

Criança = ”viver sem medo ou dano à integridade física e abuso”. Suécia. 

• Há uma linha que separa disciplina física de abuso, porém uso de termos como 
”espancar”, ”surra”, ”brutalidade”, substituíram  a ”palmada” ou ”corretivo”. 

• 80% abusos em lares alcóolatras; mas, 20% em lares intactos e/ou religiosos. 

• Conceito bem antigo: Filhos = propriedade = escravos = correção física. 

 



 Disciplina Física 

• Proibida no Canadá, Áustria, Croácia, Lituânia e todos os 
países escandinavos; 

• Em estudo: Inglaterra, Alemanha, Itália, Bélgica, Bulgária e 
República da Irlanda… 

• No Brasil questiona-se:  
1) Ser forma de abuso físico;  
2) Prática arcaica que provoca traumas psicológicos;  
3) Descontinuidade entre VT e NT (este último não toca neste 
tema).  

 



 Os cristãos hoje: 

• O uso do exagero e da retórica para justificar o abandono do castigo 
físico não deve ser nosso embasamento. 

• A desobediência da criança precisa ser confrontada. 

• Ensinar que toda ação tem consequência. 

• Empregar a disciplina de acordo com a infração, a idade  e com a 
personalidade e o temperamento da criança. 

• Variar entre o reforço negativo e o positivo (ficar de castigo, perder 
privilégios e ter recompensas…) 

 



 Disciplina - Sugestões 
• Não ameace; 

• Busque soluções que glorifiquem a Deus; 

• Invista na cooperação e no diálogo, seu exemplo é o melhor aliado; 

• Peça ajuda quando for necessário; 

• Mais vale prevenir do que remediar. Antecipe-se ao problema; 

• Quando seu filho te desafiar, ponha a ênfase no relacionamento, nos papéis 
que cada um desempenha e não somente na disciplina; 

• Certifique-se de que suas expectativas sejam apropriadas para a idade da 
criança; 

• Disciplinar não é descontar a raiva ou frustrações; 

• Tenha equilíbrio ao disciplinar, para não ser visto como um castigador. 

 

 



Tudo é Relativo? 



 Relativismo Moral 

• Relativismo Moral é uma posição 
ética em que o 
julgamento moral ou de valores 
variam conforme entidades 
diferentes como indivíduos, 
culturas e classes sociais as 
propõem. 

• Não existe certo e errado 
• As pessoas podem e devem fazer o 

que quiserem, o que sentirem ser 
certo para elas 



 Relativismo Moral 

• O relativismo moral ensina que, quando se trata de moral, do que é 
eticamente correto ou errado, as pessoas podem e devem fazer o 
que sentiram ser o certo para elas. 

• Verdades éticas dependem de indivíduos, grupos e culturas que as 
sustentam. 

• Não existe padrão moral. 

• Sob o relativismo moral, culpa e condenação não existem.  

• Isso acontece até nas igrejas! 

• Tudo é tolerado, menos discordar desse conceito. 

 



 O Padrão Moral Bíblico 

• Os cristãos creem no Absolutismo moral 
• A moralidade depende de princípios universais 
• Deus é a fonte principal da moralidade 
• Essa moralidade é tão imutável quanto Ele 

• Sede santos porque Eu sou Santo (Lv 19:20; 1Pe 1:15-16)  
 Deus é Santo e requer santidade de seu povo no Antigo e 
no Novo Testamento. 

 



 O Padrão Moral Bíblico 

• Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus  
(Rm 3:23)  
 Existe Certo e errado e toda humanidade errou! 

 

•  Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela 
redenção que há em Cristo Jesus. (Rm 3:24)  
 Jesus é a única Salvação possível da condenação eterna. 

 



 
CONCLUSÃO 
O que fazer então? 



 O que fazer 

• Firmar posição de que somos cristãos e temos um padrão 
moral absoluto.  

• Quem não quiser acreditar nisso, que não acredite, mas 
temos o direito de professar nossa fé. 
 



 O que fazer 

• Tomar a atitude de educar verdadeiramente nossos filhos 
segundo os caminhos do Senhor.  

• Não devemos terceirizar a educação dos nossos filhos nem 
para a escola, nem para igreja, nem para ninguém. 

• Confiar na educação bíblica de nossos pais. 
 



1 Coríntios 3:19 
Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de 

Deus. Pois está escrito: “Ele apanha os sábios nas próprias 
artimanhas deles”.  

Efésios 4:14 

O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de 

um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para 

cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas 
pessoas que induzem os incautos ao erro. 



PRÓXIMA AULA..... 

DISCURSO DE ÓDIO CONTRA RELIGIOSOS 

 


