
Sejam bem vindos 



FAMÍLIAS EM PERIGO 
PROTEGENDO A FAMÍLIA ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DA 

PALAVRA DE DEUS 



OBJETIVO 

•IDENTIFICAR E COMBATER BIBLICAMENTE OS 
PERIGOS ESPIRITUAIS  QUE AMEAÇAM A 
EXISTÊNCIA DA FAMÍLIA. 



4. Papel da família 



Famílias em Perigo 

1. Desconstrução da Família 

2. Ideologia de Gênero 

3. Transtornos da Identidade 

4. Papel da Família 

5. Pedofilia 

6. Papel do Estado 

7. Educação Moral dos Filhos 

8. Discurso de ódio contra religiosos 

9. Darwin e Feminismo 

10. Colapso cultural 
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 IDEOLOGIA DE GÊNERO 



     JESUS  TRANSFORMA VIDAS! 

Pastor Joide Miranda 



O Papel da Família 



 A PALAVRA DE DEUS 
•DEUTERONÔMIO 6:1-9 

•PROVÉRBIOS 13:24 

•PROVÉRBIOS 22:6 

•PROVÉRBIOS 4:1 

•2 TIM. 1:5-6 

 

 



PAPEL DA FAMILIA 

•Ensinar a Verdade de Deus aos novos membros da família 
(Dt 6:19) 

•Disciplinar os Filhos (Pv 13:24) 

•Educar os Filhos (Pv 22:6) 

•Ouvir/ Obedecer os pais (Pv 4:1) 

•  Ser exemplo de fé às futuras gerações (2 Tm 1:5-6) 



PAPEL DA FAMILIA 

•Resplandecer a Glória de Deus 

•Testemunhar a veracidade dos propósitos relatados nas 
Escrituras 

•Crescer e multiplicar 

•É o elemento Básico da Igreja e da Sociedade 

•É uma instituição concreta que visa proteger a existência 
da humanidade 



O conceito de família não pode ser compreendido como 
um ajuntamento de pessoas sem identidade, sem papel 
social e sexual.  

A definição de papéis faz parte da construção familiar e é 
importante não apenas para a proteção social, mas para a 
saúde mental do cidadão e da infância.  

Quando Deus criou o homem e a mulher, não criou um 
“par”, e sim um pai e uma mãe, ambos com funções  
diferentes nessa família.  

A família tem um papel que a define: Educar a geração 
criada por Deus. 

(Marisa Lobo) 
 

PAPEL DA FAMILIA 



 Criada  por deus como unidade base da 
sociedade 

 Cada membro com responsabilidades distintas e 
como casal uma responsabilidade em comum:  
a educação das futuras gerações 

 Instrução bíblica expressa 



 Prioridade da Família 



 Prioridade da Família 

O Padrão de Deus é diferente do padrão do Mundo 
Deus é Santo, Santo, Santo. O mundo jaz no maligno 

Palavra de Deus Patrono da Educação Brasileira 



 Educação Espiritual 

•A educação cristã deve capacitar a criança a ver o mundo 
através das lentes do cristianismo, ponderar valores que 
refletirão diretamente nas suas escolhas. 

•Educar é a transmissão e assimilação de valores culturais, 
sociais e espirituais 

•Terá sempre como base as Sagradas Escrituras 

•A responsabilidade é dos pais, a igreja não é responsável 
pela educação, polidez, boas maneiras, pode tão somente 
auxiliar na instrução dos pais mas não assume o lugar 
destes. 

 

 



 Educação Espiritual 

•CRIE SEU FILHO NO EVANGELHO E NÃO APENAS NA 
IGREJA 

• JESUS FOI LEVADO AO TEMPLO 

• Josué 4:21-23 = Memorial para os filhos lembrarem das 
obras do Senhor 

 

 

 



EDUCAÇÃO  E ESCOLA 

•Nos dias atuais o ensino pedagógico aplicado nas escolas é 
orientado pela anti-religiosidade com a desculpa de 
laicismo estatal. 

•Ser laico não é ser laicista. 

•O ensino público é direcionado por filosofias anticristãs, 
não são neutras, mas de forma expressa e clara contrariam 
os valores cristãos e a moral, levando a atual geração ao 
engano. 



EDUCAÇÃO  E ESCOLA 

•A educação que a escola tem a responsabilidade de 
transmitir é somente a intelectual, pois as regras morais e 
éticas da boa socialização e o respeito aos professores 
devem ser transmitidos pelos pais no convívio em família. 

•  A ESCOLA NÃO É RESPONSÁVEL PRIMÁRIA PELA 
EDUCAÇÃO DOS ESTUDANTES 

•Gamaliel -  Atos 22:3 



       CONSTRUINDO GERAÇÕES   

• “Todo homem que queira formar uma ´família virtuosa´ deve 
persuadir-se desde logo de que seu dever não se limita -- como quis 
Rousseau -- a prover às necessidades físicas do seu filho enquanto 
ele não tenha condições de provê-las por si mesmo. Ele lhe deve a 
educação intelectual, moral e religiosa. O animal tem a força 
necessária para atender às necessidades corporais da prole, e isto 
lhe basta. Mas a criança, ser moral, tem muitas outras necessidades, 
e é por isso que Deus deu ao pai de família a autoridade para 
instruir a vontade dos seus filhos e fazê-los entrar, manter-se e 
progredir na via do bem. Essa autoridade, Deus a quis permanente, 
porque o progresso moral é obra de toda a vida. Segundo as 
intenções da Providência, o progresso deve se desenvolver e crescer 
com a idade, e por isso é necessário que a família humana não se 
extinga a cada geração” – Henry Delasuss em “ A conjuração anti-
cristã”. 



 O CONTRATO SOCIAL E O CRISTÃO 

•Existe conflito entre Estado e o real Cristianismo? 

•Como o cristão deve conciliar seus valores com as 
normais Estatais? 

 



•A ingerência do Estado na educação dos filhos 
(Trataremos deste assunto com mais propriedade na aula 6) 

 

•O Estado veda a disciplina corretiva 

   O livro de Provérbios é rico em instruções para a eficaz disciplina 
corretiva dos filhos. 

 

• O Estado extingue o pátrio poder 

  Substituição do termo que apontava o pai como líder da família, 
a mudança vai além  da linguagem adotada, ocorreu a destituição 
do poder familiar do pai. 

 

 

 

 

 

 



O Estado redesenha  e amplia o conceito de família 
contrariando a Bíblia    

 





CONCLUSÃO 

A IMUTABILIDADE DE DEUS CONSERVA SEUS DESÍGNIOS, EMBORA O 
ESTADO, FILOSOFIAS E IDEOLOGIAS PECAMINOSAS TRABALHEM 

PARA ENFRAQUECER A FAMÍLIA E DESTRUIR OS EFEITOS DELA NA 
SOCIEDADE, DEUS AINDA LEVANTA CRISTÃOS COMPROMISSADOS 

COM SUA PALAVRA, QUE EDUCAM FILHOS DE ACORDO COM A 
PALAVRA DELE E ASSIM GARANTEM MAIS UMA GERAÇÃO PARA A 

MANUTENÇÃO DOS PROPÓSITOS DE DEUS PARA A IGREJA 



CONVERSE SOBRE:   
• DEUS, JESUS E O ESPÍRITO SANTO 

• A IMPORTÂNCIA DA IGREJA 

• ÉTICA E MORAL 

• INTEGRIDADE 

• VALOR DO TRABALHO 

• NECESSIDADE DE PUREZA SEXUAL 

• VIRGINDADE 

• DÚVIDAS SOBRE A BÍBLIA 

• DIREÇÃO PROFISSIONAL 

• CASAMENTO 

• FINANÇAS 



 PRÓXIMA AULA: 

       PEDOFILIA 


