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Não temos como vencer o orgulho. Não em nós mesmos. Não há armas ou estratégias eficazes na nossa 

vontade, razão ou sentimento para derrotarmos esse inimigo. Não se vence o orgulho lendo livros, ouvindo 

mensagens, policiando a própria natureza. Na verdade, todo esforço humano para vencer o orgulho por si só já 

é orgulho. Nem mesmo conseguimos por nós mesmos discernir as atitudes, reações e pensamentos como 

sendo frutos de nossa soberba ou não. O orgulho é um pecado de várias faces e disfarces. Ele se fantasia até de 

humildade e de  

 
 
 
O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, sendo assim, a família deve 
cooperar com esse propósito. 
 
Um lar harmonioso é aquele cujo marido e mulher sabem distinguir bem seus papéis. 

 

O HOMEM 

O que acha uma esposa acha o bem  e alcançou a benevolência do SENHOR. Provérbios 18:22 

A casa e os bens vêm como herança dos pais;  mas do SENHOR, a esposa prudente. Provérbios 19:14 
 
 
A RESPONSABILIDADE DO HOMEM 
 
Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23 
 
  GOVERNAR O LAR 

 
...E que governe bem a própria casa ... I Timóteo 3:4 
 
Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o 
cabeça de Cristo. I Coríntios 11:3 
 
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador 
do corpo. Efésios 5:23 
 
O homem tem que ser o representante de Cristo no lar. 
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 AMAR A ESPOSA 

 
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, 26 para que 
a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, 27 para a apresentar a si mesmo 
igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 28 Assim também os 
maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. 29 Porque 
ninguém jamais odiou a própria carne; antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja; 

30 porque somos membros do seu corpo.. Efésios 5:25-30 
 
 NÃO TRATAR A ESPOSA COM AMARGURA 

 
Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Colossenses 3:19 
 
 VIVER A VIDA COMUM DO LAR COM DISCERNIMENTO 

 
...vivei a vida comum do lar, com discernimento... I Pedro 3:7 
 
 TRATAR A ESPOSA COM DIGNIDADE - RESPEITO 

 
...tratai-a com dignidade...I Pedro 3:7 
 

A MULHER 
 

A mulher virtuosa é a coroa do seu marido... Provérbios 12:4 
 
A RESPONSABILIDADE DA MULHER 
Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23 
 
 AJUDADORA IDÔNEA 

 
Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. 

Gênesis 2:18 
 
 SUBMISSÃO 

 
As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor; 23 porque o marido é o cabeça da 
mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo.  24 Como, porém, a 
igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios 5:22-
24 
 
Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Colossenses 3:18 
 
 RESPEITO 

 
...e a esposa respeite ao marido. Efésios 5:33 
 
 ESPÍRITO MANSO E TRANQUILO 

 
Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário; 

4 seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranqüilo, que 
é de grande valor diante de Deus. I Pedro 3:3,4 
 
O filho insensato é a desgraça do pai,  e um gotejar contínuo, as contenções da esposa. Provérbios 19:13 
 
Melhor é morar no canto do eirado  do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Provérbios 25:24 
 
O gotejar contínuo no dia de grande chuva  e a mulher rixosa são semelhantes. Provérbios 27:15 
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NOSSOS FILHOS 
 
Edificar nossa família como Deus deseja deve ser nossa primeira responsabilidade. 
 
A PROMESSA DE DEUS. 
Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 
22:6 
 
É promessa de Deus,quando se ensina a criança no caminho que se deve andar, ela não se desviará.  
 
Deus não é homem, para que minta; nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele 
prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Números 23:19 
 
O TEMOR DE DEUS NA VIDA DOS PAIS. 
No temor do SENHOR, tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. 27 O temor do SENHOR é 
fonte de vida  para evitar os laços da morte. Provérbios 14:26,27 (RA) 
 
No temor do SENHOR, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. 27 O temor  do SENHOR é uma 
fonte de vida para preservar dos laços da morte. Provérbios 14:26,27 (RC) 
 
No  temor ao SENHOR, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família.27 O temor ao 
SENHOR é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Provérbios 14:26,27 (NTLH) 
 
Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. 27  O temor do Senhor é 
fonte de vida, e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 14:26,27 (NVI) 
 
Quem obedece e respeita o Senhor tem uma força especial e um apoio nas horas difíceis; sua familia será 
abençoada e protegida por Deus. 27 Obedecer e respeitar o Senhor da novas forças para enfrentar a vida e 
escapar dos perigos da morte. Provérbios 14:26,27 (BV) 
 
Filhos abençoados, seguros, amparados, são aqueles cujos pais tem o temor do Senhor. 
 
O temor do Senhor nos pais afasta os filhos das armadilhas de morte. 
 
OS PAIS SANTIFICAM OS FILHOS. 
Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava; levantava-se de 
madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus 
filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. 
Jó 1:5  
 
O temor de Deus em Jó se estendia para os filhos, por conta disso eles eram santificados. 
 
A QUEM ENTREGAMOS NOSSOS FILHOS? 
Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado 
perante o SENHOR e para lá ficar para sempre. 27 Por este menino orava eu; e o SENHOR me concedeu a petição 
que eu lhe fizera. 28 Pelo que também o trago como devolvido ao SENHOR, por todos os dias que viver; pois do 
SENHOR o pedi. E eles adoraram ali o SENHOR. I Samuel 1:22,27,28 
 
Devolvemos o que não nos pertence. Herança do SENHOR são os filhos...Salmos 127:3 
  
A principal herança que os pais devem deixar aos filhos, é a herança eterna. 
 
Para que, e para quem criamos nossos filhos? 
 
Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas... Romanos 11:36 
 
Filho bem criado é aquele criado para Deus. 

Filho mal criado é aquele criado para nós. 

Nossos filhos só  encontrarão a si mesmos, se encontrarem o Senhor.  
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Há pais que querem que seus filhos sejam iguais a eles, e com isso  impedem que eles sejam iguais a Jesus, 
impedem que eles sejam o que são, e quando crescem passam a não ter personalidade própria,  ou mesmo sem 
identidade própria. 
 
Filhos sem personalidade, sem identidade própria podem ter algumas dificuldades, tais como: 
 
   Não sabem se comportar longe dos pais.  

 
 Não respeitam e não tem limites por não terem sido ensinados coerentemente, e também por terem 

sido privados de expressar o que são. 
 
  Facilmente se envolvem   com pessoas problemáticas. 

 
OS PAIS TEM QUE PROTEGER SEUS FILHOS. 
Porém nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. 13 Então, 
pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, e as suas 
lanças, e os seus arcos; 14 inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os 
temais; lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, 
vossa mulher e vossa casa.17 Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das 
mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma.  20 No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali 
acorrei a ter conosco; o nosso Deus pelejará por nós. Neemias 4: 9,13,14,17,20 
 
Como pais somos responsáveis por orarmos pelos nossos filhos. 
 
Temos pelejado (orado, jejuado, tempo na palavra) pelos nossos filhos? 

Qual a razão de Neemias ter colocado o povo por familias para proteger os muros?  

Temos que tapar todas as brechas que foram abertas, e que por vezes foram abertas por nós mesmos. 

Nossa missão de pais nunca termina, com uma das mãos fazemos a obra, e com a outra seguramos as armas 

para proteger nossos filhos. 

Temos que proteger uns aos outros, ajudar, animar, exortar, ensinar... 

TIRANDO NOSSOS FILHOS DO EGITO. 
Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó; e este lhes disse: Ide, servi ao SENHOR, vosso 
Deus; porém quais são os que hão de ir? 9 Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, e com 
os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados; havemos 
de ir, porque temos de celebrar festa ao SENHOR.  Êxodo 10:8,9    
 
Temos que tirar os nossos filhos do Egito (mundo), e também tirar o Egito de nossas casas. 
 
Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele;  

16 porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, 
não procede do Pai, mas procede do mundo. 17 Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência; aquele, 
porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. I João 2:15-17 
 
O quanto há de mundo em nós pais? 
 
O quanto há de mundo em nossas casas? 
 
O quanto do mundo nós pais trouxemos para dentro de nossas casas? 
 
O FILHO VÊ DEUS NA PRESENÇA DO PAI. 
É importantíssima a presença e participação do pai na formação do caráter do menino, pois é ele que ensina o 
menino a ser homem. 
 
Pai presente não é apenas aquele que está em casa, é aquele que a bíblia diz: 
...Vivei a vida comum do lar com discernimento... I Pedro 3:7 
 
Filhos homens muito mimados correm o risco de ter traços que não são propriamente masculinos, homem tem 
que ser tratado como homem, se comportar como homem. 
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Qual a imagem de Deus que temos transmitido aos nossos filhos? 
 
A IMPORTÂNCIA DA PRESENÇA DA MÃE NO LAR. 
Vocês expulsam dos seus lares queridos as mulheres do meu povo, e assim os filhos delas perdem para sempre 
as bênçãos que prometi. Miquéias 2:9 (NTLH) 
 
Vocês tiram as mulheres do meu povo de seus lares agradáveis. De seus filhos vocês removem a minha 
dignidade para sempre.  Miquéias 2:9 (NVI) 
 
A mãe tem um papel fundamental na formação do caráter da menina. 
 
Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria 5 pela recordação que 
guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe 
Eunice, e estou certo de que também, em ti. II Timóteo 1:4,5   
 
Chegou também a Derbe e a Listra Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de 
pai grego; 2 dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Atos 16:1,2 
 
Todavia, será preservada (realizada) através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, e amor, e 
santificação, com bom senso. I Timóteo 2:15 (RA) 
 
Mas, criando os seus filhos, as mulheres salvar-se-ão, se modestamente permanecerem na fé, no amor e em 
santidade. I Timóteo 2:15 (BNPC) 
 
Mãe presente não é apenas aquela que está em casa. 
 
OS FILHOS NÃO PODEM SER MAIS HONRADOS QUE NOSSO DEUS. 
Há pais que honram mais os filhos que o próprio Deus. 

Há pais que são exegerados no trato aos filhos, tem um “zêlo” que não é própriamente o  zêlo de Deus. 

Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial e não se importavam com o SENHOR. 17 Era, pois, mui grande o 

pecado destes moços perante o SENHOR, porquanto eles desprezavam a oferta do SENHOR. 29 ... E, tu, por que 

honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do 

meu povo de Israel? I Samuel 2:12,17,29 

Filhos de Belial: Sem valor, imprudentes, inúteis, malvados. 

É TEMPO DE INVESTIRMOS EM NOSSOS FILHOS. 

Vinde, filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do SENHOR. Salmos 34:11(RA) 
 
Filhos e filhas, venham me escutar! Eu lhes direi o que significa amar e obedecer ao Senhor. Salmos 34:11 (BV) 
 
Quem ensina o temor do Senhor aos filhos são os pais.  
 
A grande função dos pais é levar os filhos a amar e obedecer ao Senhor. 
  
Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR. 5 Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de todo o teu 
coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. 6 Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração; 

7 tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e 
ao levantar-te. 8 Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. 9 E as 
escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6:4-9 
 
E, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. I 

Coríntios 15:49  

Os filhos têm que ver a imagem de Cristo em nós, para assim eles desejarem e serem. 

Os valores espirituais não são simplesmente ensinados, mas também assimilados através de uma vida de 

exemplo. 
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O exemplo não é a melhor forma de ensino, e sim  a única. 

É TEMPO DE RESTAURARMOS OS FUNDAMENTOS EM NOSSAS CASAS. 
Ora, destruídos os fundamentos,  que poderá fazer o justo? Salmos 11:3 
 
Quando deixamos de expor o padrão divino para nossos filhos, estamos impedindo que eles tenham uma 
experiência pessoal com o Senhor.

 

Helio de Azevedo 


