
1 
 

aos pais,      apostila no link PUBLICAÇÃOS / ele / elas 

                         no  site WWW.novasperolas.com.br   

 Reflexões  sobre a função de pai: só você pode ser pai de seu filho 

➢ Nenhum sucesso compensa um fracasso no lar.         
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Nota introdutória  
A você  que começa  a seguir conosco:  às vezes,  os artigos podem 
ter vários níveis, atendendo a vários níveis  de crescimento espiritual 
(ex:  uns taludinhos convertidos há 50 anos,,,)   
           Então, leia só  ate quando for de fácil compreensão.  
Começando  a perceber que está  ficando meio 'pesado' deixe para 
ler depois de uns  tempos, quem sabe, no ano que vem, por exemplo. 
      Conceitos básicos  podem aparecer  repetidos pois os artigos foram 
escritos separadamente e são necessários para bom entendimento da 
mensagem.        Vamos alternar as mensagens de Provérbios  
 com  artigos destinados aos pais em geral.  
 
Dia 01   QUE FILHOS SOMOS?  
 
Deus nos trata como a filhos:  - QUE FILHO /a   somos ...  ? 
  
Introdução:  
Pai  refere-se a  um homem que tem filhos e o foco da homenagem 
também traz, de forma subliminar , a cobrança do desempenho mas todos 
começamos sendo filhos:que  filho /a temos sido ? _quanto ao pai natural 
e ao Pai celeste.. 
 
As Escrituras  têm a finalidade dupla de apontar o caminho alinhado ao 
padrão de Deus e também serve para conferirmos se nossas opções 
estão sendo corretas de acordo com o padrão da justiça de Deus. . Nos  
primeiros capítulos de Provérbios,a ênfase é dada pelo vocativo: - Filho 
meu ...Talvez remetam às  conversas de Davi com Salomão  ( Pv 4.3-4)  
.De qualquer forma, é o que Deus-Pai fez questão de deixar escrito,  
revelando o desejo de ter com seu povo um relacionamento amoroso de 
pai e filho.Pense como você gostaria de ser considerado por seu filho e 
veja se você está considerando a Deus assim.  Vamos ler juntos as 
instruções de Deus-Pai aos  Seus filho,conferindo nossa prática e 
prioridades com o padrão do Pai celestial  apresentado nas diretrizes 
dos sete primeiros capítulos do livro de PROVÉRBIOS  
 
Colocamos umas siglas que você pode anotar à margem de sua Bíblia. 
Esclarecem bastante a compreensão de mensagem. 
  Vamos explicando no decorrer do texto. Smile(  ☺ ) introduz um 
comentário  a respeito do texto da Bíblia( em itálico)  

> FILHO MEU, Pv  1 
>(seta= siga)  
ouve a instrução de teu pai, não deixes o ensino de tua mãe   Pv 1.8  
Situação:          ‘se os pecadores com blandícias, te quiserem seduzir,  
> (seta=siga)     não consintas.’ ( Pv 1.10 )  
☺  a primeira advertência é quanto aos PECADORES :eles vão tentar 
seduzir com argumentos atrativos mas- a cada um  compete não consentir 
em se deixar enredar. Em outras palavras: toma posição contra as 
artimanhas do pecado. A seguir, evidencia o princípio de escolha 
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conseqüente referindo-a à frente de cada proposição .Confira: Provérbios 
1.29-33 
 
 ERRO:  não quiseram o meu conselho  

e desprezaram toda a minha repreensão_ 
 portanto..  ☺ conjunções são muito elucidativas: 

 - sublinhá-las com lápis preto de ponta bem fina. 
( ~) til  é sigla de conseqüência 
 
           (~) comerão do fruto do seu caminho e  
               se fartarão dos seus próprios conselhos    

Porque ... Deus  explica o motivo,  
       - dá a razão das coisas serem como são. Pv 1.32  

‘ o desvio dos néscios os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá’  
              ☺ Deus não precisa mas, como bom educador,- 

Deus sempre explica o motivo da disciplina 
.  
Mas ... indica oposição à postura apresentada: 

 diferente dos pecadores, Pv 1.33 
 

- o que me der ouvidos  
( ~) conseqüência:habitará seguro,            
estará tranqüilo, sem receio do mal’  
 

A Palavra é muito interessante: Deus  traça o perfil de pecadores para 
sabermos com quem estamos lidando e, por outro lado, para nos 
conferirmos, para ver se, de algum modo, estamos agindo como os 
pecadores.  Como sou eu?  esse sou eu ?  
 

➢ ADENDO 1     A   QUEDA 
Convém esclarecer que ser pecador independe dos atos praticados. todos 
já nascemos  pecadores : viemos a existir  separados de Deus e agimos  
instintivamente de modo  independente  e até mesmo, rebelde contra Deus. 
Assim é por causa da escolha feita no éden que foi chamada de a Queda 
do homem. Bem conhecido é o episódio de Adão e Eva: 
*Deus diz para não comer e avisa: ,’no dia em que comer, vai morrer_   
-  significando ‘separação de Deus 
*Eva foi sugestionada pelo diabo incorporado na serpente, achou a fruta  
boa: ‘vendo ..., Gn 3.6  Deve ter pensado:  ‘que qui  teeeem...’  
-Então, comeu e deu a Adão. Quando Adão comeu, acionou dois princípios 
básicos:  o princípio da  concordância  expresso por Jesus como: ‘quando 
dois na terra concordarem...isso é feito nos céus ( Mt 18.19) e  
*Outro que diz: ‘sois servos desse mesmo a quem obedeceis’ ( Romanos 
6.16) por isso: o homem passou a existir separado de Deus   e entregou ao 
diabo a autoridade sobre a terra que recebera de Deus, 
Gn 1.26, Lc 4.6  
* Dotado de livre arbítrio, precisava de situação para exercer sua opção.A 
real questão não era comer ou não comer _ mas a quem eles iriam acatar, 
dar ouvidos, obedecer. Por isso, o diabo tornou-se o mentor espiritual, ‘ o 
príncipe deste mundo’ (  ler: João 12.31, 14.30 e 16.11 ) 
 ☺ Bem, entendendo como tudo começou, fica mais fácil compreender 
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o que aconteceu depois...  Sabem, toda minha vida com Deus tem sido 
um: - Ahhh! atrás do outro. –x- 

Dia 02    EVOLUÇÃO  DOS  RELACIONAMENTOS   
 
Mensagem para pais de todas as idades, mostra como  relacionamentos 
mudam com o passar dos anos. E traz uma palavra especial para vários 
tipos  de pais, filhos de Deus.  Se quiser, pode imprimir e dar para  
algum pai que queira homenagear.    
 
Prezados Pais 
*Relacionamentos não são estáticos, passam por fases. 
*Um filho de 8 anos diz do pai : - Meu herói ! 
Aos 18 ..................... - Aquele quadrado. 
Aos 28 ..................... - Como fez? 
Aos 38 ..................... - É... Até que não se saiu tão mal. 
Aos 48 ..................... - Puxa, conseguiu superar tantas coisas... 
Aos 58 (60) .............. - Meu herói! 
Olhe para seu pai, hoje, e descubra A PESSOA que se esconde atrás 
do papel, procure conversar com ele e saber os motivos que o levam 
a agir como o faz. Ouse perguntar: - Pai, por que...? mostrando real 
interesse e compreensão  
               # Cuidado com sua atitude! Por favor, sem cobranças, sem 
acusações... 
------------------   --------------------  -----------------------   ----------------------  ---------
-------------- 
>  Considerando Provérbios como o filho que ouve a instrução do Pai  Pv 2 
  
>   Em momento especial, marcar na sua Bíblia, meditando no significado de cada frase:   

 
Provérbios 02    instruções de um pai cuidadoso:  SE ( 2.1,3,4) 
 
ENTÃO (~) 2.5   PORQUE 2.6     o  Senhor 2.6   Ele   2.7   ENTÃO (~) 2.9 
 
PORQUANTO 2.10    PARA LIVRAR  2.12  (perfil dos maus)  
             
PARA LIVRAR 2.16  ( perfil da mulher estranha) 
         Assim...( esse é o modo como andam os bons)  2.20 
         Porque ...( cada escolha tem uma devida conseqüência) 2.21 e 22  
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~ 
 
Agora, vamos pensar no Pai-Deus. QUE FILHO VOCÊ TEM SIDO? 
Pode ser que as coisas têm sido difíceis:parece que sua “conta bancária” 
dos céus foi cortada ou, pelo menos, seus limites de crédito foram 
diminuídos? 
Vá ao Pai. Pode ser que este esteja sendo o único modo dEle atrair sua 
atenção. Ele quer Ter comunhão com Seu filho: ouvir o que você tem a 
dizer e também falar, sabendo que será ouvido. 
b) Você tem sido aquele filho que pegou “seus bens “ e foi viver sua vida 
como quer? 
      Cada dia, à qualquer hora, Ele espera, olhando em direção à estrada E, 
não importa sua idade, no coração do Pai pesa um sentimento, quase uma 
oração: - Quando esse menino vai voltar? Hoje, volte ao Pai! 
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Será aquele filho bonzinho que tem estado na casa do Pai e o serve? 
Não deixou de conviver com o Pai,  faz tudo como Ele quer e manda.  
Mas, como  o irmão do filho prodigo,  não está usufruindo da alegria da 
comunhão,  
não está usufruindo da abundância e suficiência dos bens de seu Pai. 
Alegre o coração do Pai Celeste:  vá a Ele [talvez precise desligar a TV 
mais cedo]. 
#   No silêncio, quem sabe até no escuro, conte a Ele tudo o que há no seu 
coração: - Pai, estou tão cansado, tão “cheio“ de tudo! Minhas finanças 
estão uma bagunça. Meu casamento, uma droga. Meus filhos, fora de 
controle. Meu emprego tem sido um fardo.(ou)- Não tenho conseguido 
arranjar nada. Na igreja, vou e volto, é tudo sempre tudo igual. 
 - Pai, preciso de TI para que a Tua presença faça toda a diferença!    
    Revela-Te a mim, e em cada área de minha vida, que eu experimente a 
tua GRAÇA. 
                                      2 Co 12. 9  
- Pai, opere em mim a fim de que eu viva  
       * confiando em Ti e fazendo o bem 
       * deleitando-me em Ti / * entregando meu caminho ao Senhor e 
esperando o Seu agir 
       * descansando no Senhor, sabendo que não irá me “deixar na mão” 
       * deixando a ira, abandonando o furor e não me indignando, 
       * sabendo que tais sentimentos me farão agir mal, Sl 37.3-8,  
                      Vão entristecer o Teu Espírito Ef 4.30-32 
#  Para que isso aconteça, você precisa continuar indo ao Pai, cada dia. No 
silêncio. 
No escuro? De madrugada? O que está escrito, não são meras palavras 
bonitas, de efeito ou para “ëncher linguiça“. Está escrito para que se torne 
uma maneira de viver, uma maneira de ser.          
        * Comece trazendo para seu coração as atitudes do salmo 37. 
        * Faça de Provérbios 3 um Gabarito para seu viver. Escreva. Decore. 
Deixe à vista. 
        * Acertado com Deus, sob o abrigo e direção do Pai celeste, com 
certeza será um...FILHO QUE HONRA SEU PAI CELESTIAL  
                    PAI QUE ENCAMINHA  OS FILHOS AO PAI CELESTIAL   -X- 
 

➢ Adendo 2  _  A  cruz    
ADENDO 2 : Compreendendo um pouco mais: A escolha feita no éden: 
fazer o contrário da orientação de Deus: não comereis’ Gn 2.17 ignorando 
as conseqüências advertidas : certamente morrerás (   vai se separar de 
Mim )  foi chamada de  a Queda do homem ( Gn 3 )  Ocasionou revolução 
nas regiões celestiais e na Natureza, inclusive foi a primeira mutação 
genética da Humanidade pois o homem se tornou raça de pecadores : a 
rebeldia, raiva e agir sem observar normas é traço genético : quem ensina 
o nenê a fazer birra ? Quem ensina a querer fazer o que querem, sem 
considerar se pode ou não?  
A obra da cruz teve alcance muito maior do que imaginamos ou melhor: 
do que não somos capazes de imaginar : havendo por ele (Jesus) feito a 
paz pelo sangue da sua cruz,   
>por meio dele( Jesus)  reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,   
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tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus’  (  Cl 1.20) 
 
Então, pecado  não se trata de feitos horríveis mas de um agir fora dos 
padrões de sensatez, prudência e sabedoria esclarecidos por Deus nas 
Escrituras. Aqui , um lembrete para quando ouvir ou pensar na famosa 
frase: -“Que qui teeem....?’  Pode ter certeza que  aí tem coisa...que pode 
acabar mal . Deus os abençoa.  -x-  
 

Dia  03-  FILHO MEU   Pv 3    
Considerando Provérbios como o filho que ouve a instrução do Pai 
,  Pv 3 
Aceita  minhas palavras, e entesoura contigo  meus mandamentos, 
> Faz  atento à sabedoria o teu ouvido, e  inclina  o teu coração ao 
entendimento 
               então  (~ )    entenderás o temor do Senhor, e acharás o 
conhecimento de Deus. 
☺     o segundo ponto de destaque  é  entender   que o  temor do Senhor  
não é algo natural no ser humano. Precisa haver um  interesse especial :  
desejo  e determinação   que trazem  em si deixar  outros  interesses  para   
priorizar  a escolha  conforme a diretriz da Palavra  
 
Em que consiste o temor do Senhor?    A própria Bíblia explica:  
O temor do Senhor é odiar o mal; 
> a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio 
 
ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor... 
1-Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. 
2-Aparta-te do mal, e faze o bem; 3-procura a paz, e segue-a’ Salmo 34. 
11-3 
Obs: muitos princípios espirituais precisam do sim e do não para 
funcionaram, como na eletricidade precisa haver os pólos positivo e 
negativo para ter energia. Por isso as tomadas possuem dois pinos! Ahhh!  
 
Três efeitos  práticos na vida de quem teme ao Senhor,  
 E  observa as diretrizes acima, Pv 2.12, 16  
 
LIVRAR... (1)  do mau caminho  ☺ note como as pessoas andam  
                  (2)  do homem que diz coisas perversas   
☺  note como as pessoas se expressam 
                  (3)  da mulher estranha ( que  não conhece:  palavra  que 
indica  1ª. relação  nupcial / com a qual não fez  aliança (não casou) Gn 
4.1,  Mt 1.25   ) 
                        -  da estrangeira  ... (se não é judia,é gentia e idólatra) 
-  fuja  da  mulher  ‘que  lisonjeia com suas palavras’ 
                          - exatamente o que os homens mais desejam: serem 
apreciados  
(~)  CONSEQÜÊNCIAS   de cada  escolha :  
Boas:    os retos habitarão a terra,  
e os íntegros permanecerão nela.  Pv v 2.21 e 22 
        
Más:   os ímpios( religiosos que não se deixam admoestar pela Palavra,   
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ler Sl 50.16-21 )   
            serão exterminados da terra,  
- e dela os aleivosos (desleais) serão desarraigados’  
Aqui, um gancho à busca de novos temas:  
Perfil d 'os que ...'   Como sou:  esse sou eu ? ☺  
 
Lendo JUNTOS o capítulo  três de Provérbios 
 
A  CADA MOMENTO FAZEMOS  UMA ESCOLHA CONSEQÜENTE 
Este capítulo mostra as  opções sábias  
 
Dá diretrizes básicas e abrangentes para todas as áreas da vida : 
O segredo do sucesso material que é bênção do Senhor  
 
☺  convém ter uma cópia consigo: , ler uma vez por semana por toda sua 
vida...  marcar assuntos à margem.  
Pode ler um capítulo  por dia durante o mês  
            -  ou sempre que perceber estar perdendo o foco  
 
Filho meu  > não te esqueças da minha instrução,  
                     > e o teu coração (sim) guarde os meus mandamentos; 
porque  
-  eles te darão longura de dias, e anos de vida e paz.  Pv 3.1-2      
 
Filho meu,   >não se apartem  estas coisas dos teus olhos:  
                           > e (sim)  guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso’         
           Pv 3.21-23 
 
Explica: porque 
          > serão elas vida para a tua alma ( psiquê )  
-satisfação psicológica, realização pessoal 
 
adorno para o teu pescoço  
-sinal de pessoa honrada entre os homens) . 
Conseqüência  
(~) Então andarás seguro pelo teu caminho,  e  não tropeçará o teu pé. 
será  pessoa  confiante  
-  que não está enredada com  nada  e  ninguém  Pv 3.23  
 
É com você:   
- Filho meu, > não te esqueças da minha instrução, Pv 3.1 
                       >  e, sim, o teu coração guarde os meus mandamentos; 
Explica : porque eles te darão longura de dias, e anos de vida e paz 3.2  
                       >   Não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade; Pv 3.3 
                       >   mas, sim,   ata-as ao teu pescoço,  
- escreve-as na tábua do teu coração; 
conseqüência (~) assim acharás favor e bom entendimento à vista de 
Deus e dos homens. 
 
Quanto a Deus:   > Confia (sim) no Senhor de todo o teu coração,  
                              > não te estribes no teu próprio entendimento. 
                              > Reconhece-o em todos os teus caminhos, 
conseqüência (~)   e ele endireitará as tuas veredas.Pv 3.5-6 
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Quanto a si mesmo: 
> Não sejas sábio a teus próprios olhos;  
           >  teme (sim) ao Senhor > língua,Sl 34.11-13 e Pv 8.13 decorar  
                                                   >  e aparta-te do mal.Pv 3.7 
conseqüência (~) Isso será saúde para a tua carne; refrigério aos teus 
ossos.Pv 3.8  
 
Quanto aos bens:   Honra ao Senhor com os teus bens, e com as 
primícias de toda a tua renda;3.9-10 
conseqüência (~) assim se encherão de fartura teus celeiros,  
trasbordarão de mosto teus lagares 
 
 Quanto à correção Filho meu,  
                                  > não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes 
da sua repreensão;porque 
Explica : o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a 
quem quer bem.3.11-12 
 
  FELIZ  é o homem que acha sabedoria,  
o homem   que adquire entendimento; 3.13  
 
VANTAGENS DA SABEDORIA  Pv 3.14 -20 
        melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, 
e a sua renda do que o ouro. 
         Mais preciosa é do que as jóias,  
e nada do que possas desejar é comparável a ela. 
         Longura de dias há na sua mão direita;  
na sua esquerda riquezas e honra. 
         Os seus caminhos são caminhos de delícias, 
e todas as suas veredas são paz. 
         É árvore da vida para os que dela lançam mão,  
e bem-aventurado é todo aquele que a retém. 
 
SABEDORIA  CARACTERIZA  DEUS 
O Senhor pela sabedoria fundou a terra; pelo entendimento estabeleceu o 
céu.Pelo seu conhecimento se fendem os abismos, e as nuvens destilam o 
orvalho. 
 
é com você:    Filho meu,   
                         >  não se apartem estas coisas dos teus olhos: Pv 3.21  
                         >   mas  (sim)  guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso;  
conseqüência (~) assim serão elas vida para a tua alma, e adorno para o 
teu pescoço. Pv 3.22   
 Então andarás seguro pelo teu caminho, e não tropeçará o teu pé.Pv 3.23  
                      Quando te deitares, não temerás;  
- sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. 
 
Gabarito de atitudes:  
 
1-Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier.          
Pv 3.25 -26 
    explica : porque o Senhor será a tua confiança, 
e guardará os teus pés de serem presos. 
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2- Não negues o bem a quem de direito, estando no teu poder fazê-lo. 3.27  
 
3- Não digas ao teu próximo: Vai, e volta,  amanhã to darei;  
- tendo-o tu contigo. Pv 3.28  
4-  Não maquines o mal contra o teu próximo,  
- que habita contigo confiadamente. Pv 3.29 
 
5- Não contendas com um homem, sem motivo,  
-não te havendo ele feito o mal. Pv 3.30  
 
6-   Não tenhas inveja do homem violento,  
 
7-   nem escolhas nenhum de seus caminhos.  Pv 3.31 -32 
 
Explica : porque  o perverso é abominação para o Senhor,  
mas com os retos está o seu segredo. 
 
FAZEMOS AOS HOMENS, RECEBEMOS DO SENHOR  
 
A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas... 
 Ele abençoa a habitação dos justos  Pv 3.33  
 
 Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Pv 3.34  
 
Os sábios herdarão honra,  
- mas a exaltação dos loucos se converte em ignomínia.  Pv 3.35  
 
> 'diante de ti ponho a vida e a morte, a bênção e a maldição' 
    >  escolhe  a vida para que vivas... Dt 30.19  -x- 
 

Dia 04       Que Técnico? 
*Em qualquer jogo,  a função do técnico é ESSENCIAL aos atletas. 
   Você, pai, confira algumas idéias de como treinar sua equipe   
 
Nas Olimpíadas, o técnico é essencial para o desempenho dos atletas: 
mas sua atuação veio de muito  antes  e vai perdurar muito depois das 
competições.   
 
Cada um tem sua opinião sobre o que o técnico deveria fazer. 
 Como um líder esportivo deve agir?   
 
 Vamos pensar um pouco na situação dele: 
  ele tem alguns elementos à disposição e precisa 'trabalhar' com eles.  
 
1º) Olha para a capacidade de cada um para ver qual a posição adequada  
       a fim de aproveitar ao máximo o potencial de cada indivíduo. 
 
2º) Fornece condições para um bom desempenho: orienta quanto a 
nutrição, condicionamento físico adequado às limitações de cada um, cuida 
para que a parte psicológica receba a devida atenção, também. 
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3º) Agora que já recebeu... é a hora de ver o que o atleta pode dar; então 
vêm os treinos, jogos que o técnico assiste com atenção: observa o 
desempenho de cada um mas, dentro do campo, as decisões são 
pessoais. 
 
4º) Tendo analisado a atuação de cada um, 
 corrige, dá 'dicas', sugere: ensina. 
 
5º) Agora, então, proporciona lazer, descanso, restauração. 
 
6º) E assim vai: Supre, Verifica, Corrige, Relaxa: dá 'folga 
[1.2.3.4: Su...Ve...Co...Re...) 
 
7º) Finalmente, chega o grande dia.  
- Se o time vencer, ótimo, a vitória é de todos.  
       - Mas, se falhar, não é hora para dizer: 
'... por que não fez assim... ou assado...? ' OU 
'O que deu na sua cabeça para agir daquele jeito???'  
>Para nada servem as recriminações.  
 
AGORA, é a hora do gesto amigo, silencioso  
- E não fazer como os amigos de Jó, 6.14 
 
Haverá outras oportunidades, outras partidas. Que os erros desta derrota 
sirvam de lições a serem aprendidas, um incentivo ao trabalho com afinco 
e a se desvencilhar de tudo que está atrapalhando, firmes para o alvo...  
Heb.12:1-3. 
 
E quanto a você, homem que é pai- ‘Como vai sua  equipe? 
Que  equipe? Seus  filhos, ora ! 
            Releia este texto e  
>procure ver através dele o seu desempenho como líder de sua família.  
Como você os tem orientado, através das vitórias e derrotas do dia a dia? 
 
           Pois é!    Ainda bem que você é apenas o técnico.  
Pode chegar-se ao Senhor da GLÓRIA e pedir, dia a dia, sabedoria  
 
'Tg 1.5 ‘ peça-a a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em 
rosto...'  peça porém com fé...  Prov.3:3-6-7, Sl.50:23, Sl.32:8-10. 
 
Este é um tempo de DEFINIÇÃO:  
Você é cristão? Salvo pela graça? Nova criatura?     
     Pois bem: fomos salvos para servir, obedecer, testemunhar, sermos   
embaixadores de Cristo, onde e como ELE determinar: lugar e  
circunstâncias. De tal forma que: o nome de Deus não seja blasfemado 
entre os gentios, não só aparentemente... mas no íntimo, até mesmo 
perante principados e potestades. Ef 3.10 
 
DEUS não é 'gênio da lâmpada' para satisfazer nossos desejos, ou 
resolver nossos problemas; é no processo de nos tornar aptos para O 
que fomos salvos, é que vamos sendo abençoados e enriquecidos. 
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DEUS É SOBERANO, Sl 93.1  
 
1-  Importa trazer cada aspecto de nossa vida e personalidade sob a 
soberania d' Ele.      
    QUEM/ o quê está em 1º lugar em sua vida?  
               > ‘examine-se o homem...’ 1Co 11.28 
2-  Importa definir seu relacionamento com Deus, seu crescimento pessoal      
                  # maturidade cristã e psicológica 
ENTÃO, como filhos de Deus que estão crescendo... (vertical/ 
horizontalmente ...) 
 
3-vamos ver sua posição quanto ao casamento, instituído por Deus para 
uma vida sexual satisfatória.   Sem sexo, para quê casamento? 
Também não é só sexo, pois envolve relacionamento mais profundo e 
complexo. *     
    Quando Deus diz: 'Mulheres sede submissas' e 'Maridos amai...' 
     - quer dizer:  atendam às necessidades básicas um do outro.  
Insatisfação sexual  e papéis bagunçados na família 
 ocasiona pais irados ou omissos.  
     
Homem e mulher possuem funções complementares. 
 importa definir tais funções e mais importante ainda: tratar de aprimorar a 
sua parte, sem invadir e sem cobrar a do outro: o verdadeiro amor está 
voltado para o outro  
          > no sentido de dar , não de cobrar 
*Por hoje é só.  
*No site, há outros artigos para você, Líder, 'técnico ' de sua equipe 
Convém meditar nas referências bíblicas, pensar nos princípios 
apresentados,  conferindo com sua realidade  
          - para fazer os acertos necessários   ( sempre há o que melhorar...)  
-  Afinando os ouvidos para o que o Senhor quer lhe dizer,  
          -  verá surpreso  quantas  maravilhas  Deus  fará em sua família,  
          - levando sua  equipe a ser vitoriosa:  
               - não é isso o que todo técnico almeja?            Até mais.../ 
 

Dia 05    QUE  FILHO  SOU?   Pv 4  
Considerando Provérbios como o filho que ouve a instrução do Pai 
 
*Lendo  juntos os primeiros capítulos de Provérbios. Confira! 
 
Exorta: Ouvi, filhos,a instrução do pai, Pv 4.1 
estai atentos para conhecerdes o entendimento. 
    Pois ( dá o motivo) eu vos dou boa doutrina;  
               > não abandoneis o meu ensino. Pv 4.1-2 
 
*Situação:  Davi instruindo Salomão : 
Quando eu era filho aos pés de meu, pai, 
                     tenro e único em estima diante de minha mãe,  
ele me ensinava, e me dizia:  
Retenha o teu coração as minhas palavras;  
guarda os meus mandamentos, e vive. 
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1- Exalta a sabedoria 4.7-9   
> Ouve, filho meu,    aceita  minhas palavras, 
Finalidade:  para que se multipliquem os anos da tua vida. Pv 4.10 
 
2- A vereda do  justo   vs.   O caminho do mau  Pv 4.20 
> Filho meu, >  atenta (sim)  para as minhas palavras;  
>  inclina (sim) teu ouvido às minhas instruções    
                      >  Não entres na vereda dos ímpios   
- ver perfil do ímpio  Salmo 50.16-21 
                      >  nem  andes  pelo caminho dos maus.   Pv 4.14-15 
>Evita-o,  não passes por ele; desvia-te dele e passa de largo 
 
*LONGEVIDADE  é uma  das conseqüências  que evidenciam a bênção do 
Senhor . Falando de Isaque:    ‘morreu e  foi congregado ao seu povo, 
velho e cheio de dias; ...seus filhos o sepultaram’ Gn 35.29   
 
3-Sete  diretrizes práticas  
 
1 >Guarda com toda a diligência o teu coração,  
Explica: porque dele procedem as fontes da vida. 
 
2 > Desvia de ti a malignidade da boca,  
 
3 > alonga de ti a perversidade dos lábios.Pv 4.24 - 27 
 
4 > Dirijam-se os teus olhos para a frente, 
e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. 
        ☺ sobre a importância de estar focado:  
onde estão focados seus olhos: quais são seus objetivos? 
5 > Pondera a vereda de teus pés 
        conseqüência (~) serão seguros todos os teus caminhos. 
6 > Não declines nem para a direita nem para a esquerda;  
manter atitude equilibrada 
 
7 > Retira o teu pé do mal .# # # 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dia 06    pai > Ensina,     ichtus 
*ENSINA A CRIANÇA... 
significa:  PAIS, homens, treinem seus filhos !  extr ICHTUS  
                                                                                       
Ensina a criança no caminho em que deve andar,  
           e, ainda quando for velho, não se desviará dele.' , Pv 22:6 ARA 
                   
Ao estudar este versículo, notei uma coisa interessante. A maioria das 
traduções diz “ensina a criança”, que dá um sentido genérico de gênero. 
Mas o texto original diz “ensina o menino” ou “ensina o jovem”, aquele 
que está na fase de transição para a idade adulta.  
Nos nossos tempos modernos, chamamos de adolescentes.  
     Algumas traduções em inglês traduzem o verbo “ensinar” por “treinar”.  
     Não é apenas o ensino teórico,   
mas o acompanhamento da prática da vida diária. 
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A idéia do texto  é que os pais ( homens) deveriam ensinar, por meio do 
treinamento  os seus filhos homens) a viver de modo agradável a Deus                         
                                 -  conferir com Dt  6.5-9   
*Devem  ensiná-los a trabalhar, tornar-se exímios em sua profissão, fazer 
os negócios com honestidade, cuidar responsavelmente de suas famílias.   
      Ou seja, treiná-los para serem homens íntegros e produtivos. 
 
*Este é o pressuposto do versículo, e  de todo o livro de Provérbios:  
pois ele adverte que, uma vez aprendido, não haverá desvio desse padrão.      
> Infelizmente, a pressão dos padrões mundanos  é tão forte que, em 
          - conseqüência, somos levados a deixar de lado o padrão bíblico.       
      Delegamos à escola a educação moral e profissional de nossos filhos.  
 ☺ delega à igreja a ‘educação  religiosa’ em vez do culto doméstico 
ser um momento de comunhão em família e aprendizado de andar 
com Deus na vida prática cf  Dt 6.5-11   
   
     Você acha que lá  
-  eles serão “treinados” para a vida com esse padrão de excelência?    
    -  acha que a escola se preocupará especificamente com o seu filho?  
         > Por melhores que sejam os profissionais e suas intenções,  
-  esta não é a função deles 
        > Pergunte a qualquer psicólogo ou educador e ele confirmará: as 
crianças aprendem muito mais por imitação do que por discurso.  
*A Bíblia não apenas confirma isso, mas nos adverte a usar esse princípio, 
trazendo nossos filhos para aprenderem a viver da mesma maneira que 
nós vivemos  (vc dá exemplo de vida como pais cristãos devem viver? )  
 
 OREMOS : 'Deus querido, ajuda-nos, como pais, a vivermos vidas que 
valham a pena ser imitadas pelos nossos filhos e dá-nos coragem para 
convidá-los a serem nossos imitadores.'   Vinicios Torres     
Deixe o seu comentário no site:   
     http://www.ichtus.com.br/dev/2012/07/10/ensinando-os-filhos/ 
 
Dia 07  QUE FILHO SOU ?  Pv 5  
Considerando Provérbios como o filho que ouve a instrução do Pai 
 
*JUNTOS, lendo Provérbios cap 5  
 
*Exorta: Filho meu,> atende à minha sabedoria;  
inclinam teu ouvido à minha prudência; Pv 5.1 
Adverte   dá  o perfil da mulher estranha ( aquela com quem não se casou) 
-  fala doce, sinuosa... ! ! !   Pv 5.3-6     
                                          
Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e  
não vos desvieis das palavras da minha boca’ 5.7-9 
>Afasta para longe dela o teu caminho, 
e não te aproximes da porta da sua casa; 
 
Motivo:‘para que não dês a outros a tua honra,  nem os teus anos a cruéis’   
interessante: o mundo admite sujeiras, mas  usa de casos  extra  
conjugais para denegrir o caráter  e  acabar com a confiabilidade de 
uma pessoa, até  mesmo dando chance a chantagens. 
Deus  não é  puritano,  
sabe muito bem como o mundo funciona , e não é de hoje... 

http://www.ichtus.com.br/dev/2012/07/10/ensinando-os-filhos/
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Este trecho  trata da fidelidade conjugal     Pv 5.15 -19  
Bebe a água da tua própria cisterna, e das correntes do teu poço. 
Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, e pelas ruas os ribeiros de 
águas?   Sejam para ti só, e não para os estranhos juntamente contigo. 
Seja bendito o teu manancial; e regozija-te na mulher da tua mocidade  
          ☺   note que trata de pessoa já na meia idade .  
 Como corça amorosa, e graciosa cabra montes;   saciem-te os seus seios 
em todo o tempo ; e pelo seu amor sê encantado perpetuamente’  
notem que a determinação de se encantar, 
- de não deixar perder o encanto, mesmo com o  passar do tempo, 
               -  como sendo uma atribuição do homem  
Deus  incentiva o homem a amar a esposa  de  modo bem interessante:  
‘Assim devem os maridos amar a suas próprias mulheres, como a 
seus próprios corpos. Quem ama a sua  mulher , ama-se a si mesmo. 
Ef 5.28  
 
 
Ex: o marido sábio motiva a esposa a dar o melhor de si  
Se a esposa sabe que... 
       > o marido  chega  e vem lhe dar um beijinho 
-  a esposa vai se arrumar para recebê-lo  
Vão  sentar todos à mesa para dar graças  
-  a esposa vai  caprichar    na comida... 
 
*De modo  prático,  comece a perceber como suas atitudes influem  no  
agir de sua esposa. Certo livro dizia:   
PREPARE  A  NOITE  NO CAFÉ  DA  MANHÃ,  em vez de   
                  - reclamar que sua  esposa está sempre ‘cansada ‘... 
*O que você, homem, tem feito para manter acesa a chama do romance 
em seu casamento?   Alguém disse: o melhor que você pode fazer por 
seus filhos e amar a mãe deles    
 
*Deus é didático: leva à reflexão Pv 5.20- 21 
  Por que, filho meu, andarias atraído pela mulher licenciosa,  
- e abraçarias o seio da adúltera ? 
o que atrai  você  nessas mulheres? 
Você trata sua esposa como  trata a estranha? 
 
MOTIVO:  ‘  os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, 
-  o qual observa todas as suas veredas’ 
pensa que ninguém  vê, que sua esposa não percebe (?), 
- quem fica    flertando  por aí 
 
Deus vê os pensamentos mais secretos do coração do homem e diz:    Eu, 
porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a 
cobiçar,- já em seu coração cometeu adultério com ela’ Mt 5.28  
 
 
*CONSEQÜÊNCIAS( ~ )  ADVERTIDAS:   Pv 5.22 -23 
Quanto ao ímpio   ( religioso que não da a mínima para as Escrituras, 
ver  Salmo 50.16-21 )  
  (~) suas próprias iniqüidades o prenderão, e  
(~) pelas cordas do seu pecado será detido. 
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Situação:   Ele morre pela falta de disciplina  ( não refreia seus impulsos)  
                    - e pelo excesso da sua loucura  anda errado’   
( não aceita a correção) 
 
Ah! fiquei sabendo : há três tipos de desvios de conduta :  
 
*Transgressão:  agir contrário ao mandamento expresso: não matar...não 
cobiçar;  ex:  passar do limite de velocidade é transgressão: dá  multa  
 
*Iniqüidade:  são  tortuosidades do coração, 
coisas escusas escondidas, acolhidas  no íntimo 
 
*Pecado: é tudo o que brota naturalmente da natureza  decaída , 
- é agir na carne  Gl 5.19-21 
 
*A obra da cruz abrange estes três aspectos  Isaías Is 53.5  -12 
‘ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa 
das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e 
pelas suas pisaduras fomos sarados. ..(Ele) derramou  sua alma até a 
morte,  foi contado com   os   transgressores;  mas ele levou sobre si o 
pecado  de muitos...’ Is 53.12  
 
Dia  08   Pais de filhos crescidos    
Parábolas ensinam a prevenir situações: tratar com filhos adultos 
 
Filhos adultos 
*Reparando propagandas  do dia dos pais, vejo  sempre os homens com 
crianças,e eu considerava: - Só é pai quando os  filhos  são pequenos ? 
E os filhos adultos? Como fica a relação com os pais?  
Repasso  esquema de uma pregação que achei interessante por    
- atender, em parte, a esse questionamento:   
A parábola do PAI  do filho pródigo _  Pr Daniel da Silva  
*De fato, ao se observar o contexto, nota-se que a figura principal é a do 
pai   que perdeu  filhos adultos, como o pastor perdeu a ovelha e  a mulher 
perdeu a moeda. _ como reavê-los ?  
 
1- O  PAI  RECONHECEU  E TRATOU  (igualmente ) OS  FILHOS COMO 
ADULTOS    ‘ o mais moço disse: - Pai, dá-me a parte da  fazenda que me 
pertence. E o pai repartiu por eles (dois) a herança’    Lucas 15.11-12 
era costume dar 2/3 ao mais velho e 1/3 ao mais novo _ou seja: 
-  o primogênito recebia uma parte a mais do que os outros irmãos  
 
*Você, pai de filhos crescidos:  como considera seus filhos ? Saiba que 
-  muito do que eles são é resultado da educação que você deu 
( ou deixou de dar)  a eles  
 
*Filhos crescidos,  
é tempo de se re-avaliar, se consertar, se acertar  como filhos  
 
O  PAI  VAI ATÉ O FILHO 
E ARGUMENTA PACIFICAMENTE COM ELE  
’e saindo o pai, instava com ele’  Lucas 15.28  :  ☺ Nota-se o caráter do 
pai pelo modo como lidou com o filho mais velho,  revoltado com a volta do 
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mais novo : saindo, não brigou, nem o obrigou a entrar, mas dava 
argumentos a serem considerados. *Certamente, o pai fez o mesmo com o 
mais novo, tentando fazê-lo reconsiderar a decisão antes de partir: 
 
*‘poucos dias depois, o mais novo ajuntando tudo, partiu...’  Lc 15 13  
 ☺  Deve ter tido conversa de ‘ homem para homem’  
( i)   mostrou os prós e contra   
( ii)   advertiu contra os perigos   
( iii)   aventou a possibilidade ( probabilidades) de se  dar mal   
-  e,com certeza deve ter tentado  
- até tentou dissuadi-lo dessa decisão. 
 
O PAI ACATOU AS DECISÕES  TOMADAS 
( mesmo que não as apoiasse ) 
- a Bíblia não diz que o pai  brigou  ou expulsou  o filho insensato 
 
O PAI DEIXOU que 
- SOFRESSE AS CONSEQÜÊNCIAS DE SEUS ERROS , Lc15.15-16  
‘no campo a apascentar porcos ( animal imundo para os judeus)  ‘ desejava 
encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém 
lhe dava nada’ 
 
☺  5- ENQUANTO ISSO, O PAI ORAVA E VIGIAVA ( nisso, acertou ) 
‘quando ainda estava longe, viu-o seu pai...se moveu de íntima compaixão 
e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou’   Lc 15.20  
 Que acolhida a um perdulário ! 
  Muitas vezes, através dos anos, falando sobre decisões insensatas de 
filhos adultos, ouvi dizer:      - DEIXA !  LARGA MÃO !   
Esse é argumento do diabo. 
 Como  o pai podia ver o filho voltando, pela estrada, ao longe ?            
*Imagino que, cada dia, a certas horas, o pai se dirigia àquele lugar e 
olhava, e orava, esperando...   
‘longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós’    
>‘  ninguém diz : RESTITUI’    Isaías   
 
6- ENQUANTO ISSO,  
- O PAI  NEGLIGENCIAVA  O FILHO QUE ESTAVA AO SEU LADO           
                          ( aqui, errou, mas é erro comum )  
 
*Erro comum é : 
Dar  valor  ao que se perdeu _ ou ao que se gostaria de ter 
-  em vez de   valorizar o que se tem... 
 Lamentar  o perdido,  em vez de cultivar  o que sobrou .. 
Dar atenção ao que  machuca : ‘alisar’  ressentimentos, ‘chafurdar’ em auto 
recriminações , perder-se nos ‘ se eu tivesse...’ feito isso, ou não!  
 Em vez de ser grato  e agradar quem nos agrada,  e está por perto   
 
7 – PERDOA:  no íntimo do  coração  já  havia  perdoado ! 
Não deu lugar às recriminações,  
não  considerou o prejuízo financeiro mais importante do que o filho,  
mas, sim :  
foi ao encontro (acolheu) , 
 ouviu a confissão dele  ( deixou ele falar)  
 agiu no sentido de restaurar  
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*Bem, as parábolas  trazem ensino para nos alertar  
- muito se pode aprender com o exemplo dos outros:  
Faz-nos prevenidos para :  
observar suas atitudes enquanto os filhos são pequenos,  
- do que se lamentar quando os filhos ficarem adultos. 
 
Também, não há garantia  de sempre acertarmos, 
nem de que_ se fizermos  o certo, vá dar certo;   
- Ex de Sansão,  Jz 13.12> 16.1,16-20 
- os filhos de Samuel, 1Samuel 8.3-5     
-  Salomão,   1Reis 11.4  
 
Precisamos fazer o melhor que sabemos,  
o melhor que pudermos: 
 o mais, está nas mãos de Deus, 
 confiando que 
 ‘nosso trabalho não é vão no Senhor‘  1Co 15.58    
 
Dia 09   QUE FILHO SOU?  Pv 6 
Considerando Provérbios como o filho que ouve a instrução do Pai 
 
Lendo juntos os primeiros capítulos de Provérbios   
 
Provérbios  6 _  este capítulo  dá vários detalhes   práticos  
Exorta:    Filho meu, 
 
se ficaste por fiador do teu próximo... LIVRA-TE...Pv 6.1-5  
 
sobre o trabalho: 
Método de ensino: observe  a  realidade ao seu redor 
       Vai  ter com a formiga, ó preguiçoso  Pv 6.6-11   
       ☺ 'formiga '  é  exemplo de pessoa diligente, organizada,  
- que trabalha  em  equipe, provedor.  
 
Perfil do homem de Belial ( que se opõe ao ovo de Deus) : vicioso, 
perverso de boca e de coração,  acena com os olhos,  faz sinais com 
os dedos,  todo o tempo maquina o mal, semeia  contendas         
 ☺  o perfil  das pessoas  dá  critério para saber com quem estamos 
lidando e conhecer a si mesmo a fim de corrigir  possíveis  erros:  
 ‘examine-se o homem a si mesmo ‘  1Co 11.28-32 
‘ se nos julgássemos, não seríamos julgados por ninguém’  
‘quando...julgados pelo Senhor ( via Palavra)  somos corrigidos 
- para não sermos condenados com o mundo’   
 
O QUE  DESAGRADA  A DEUS :  
Gabaritos (G)  molde ao seu comportamento 
olhos altivos, língua mentirosa, pensamentos viciosos no coração 
mãos que derramam sangue ( há  muitas maneiras de se ‘matar’  alguém 
com  nossas atitudes)  apressar-se  para o mal,  testemunha falsa, 
 semear contendas entre irmãos. 
 
Um discurso sobre a adúltera...   Pv 6.20-34  
Filho meu, guarda o mandamento de  teu pai, 



18 
 

e não abandones a instrução de tua mãe; 
   ata-os perpetuamente ao teu coração, 
  e pendura-os ao teu pescoço. Pv 6.20-21 
& Deus  sabe que precisamos de recursos mnemônicos :  
-  coisas que nos lembrem  e façam  focar no caminho  
-  que trará boas conseqüências para a nossa vida:  
-  e que são as bênçãos do Senhor   
 
Dia 10       Exemplos de pais 
... a Bíblia fala sobre PAIS, tão humanos quanto você  
 O que se pode aprender com eles? 
 Leia e tire suas próprias conclusões  
 
Nas Escrituras, tudo foi escrito para nosso ensino, Rm 15.4  
Veja o que lições pode  aprender com alguns pais citados na Bíblia 
.    
Quem pensa estar em pé, veja que não caia’   
 
Noé: pai exemplar, até que se deixou atrair pelo vinho, o que o levou a   
comportamento que foi tropeço a um dos filhos, 
resultando em maldição a toda sua descendência.     
 
 1.2  Abraão: pai da fé, andou com Deus. Em um momento de deslize,  
Agindo fora da dependência do Senhor, gerou Ismael, que 
que  veio a ser motivo de rixas na família: Ismael vs Isaque 
e, até hoje, nos povos a que deram origem: árabes  e judeus   
 
Tendências passam de pais para filhos 
2.1  Isaque repetiu erro cometido por seu pai, Abraão:  
desceu ao Egito e disse que a esposa era sua irmã., Gn 26.  
2.2  Salomão exagerou,  
- deixando-se levar pelas mulheres, como Davi por Bate-Seba 
 
Um pai ‘infeliz’ que foi precipitado no seu falar 
Jefté fez voto insensato: por que? 
( o Senhor já o honrara com vitórias, antes ) 
   
    3.1   Faltou-lhe confiança em Deus por achar a empreitada muito difícil?  
    
    3.2   Precisava, ele fazer alguma coisa, para ajudar Deus?  
 
    3.3  Queria se mostrar dedicado a Deus?  
 
Obs: A filha o honra,.submetendo-se ao voto feito pelo pai, Jz 11.36, 39-40  
 
- Pai, por que você age do jeito como age?  
- Quais têm sido as conseqüências na vida de seus filhos?  
 
Falhas na educação  
4.1 Elí... pai que  
não teve coragem (ou moral?)  para corrigir seus filhos, 
- vindo a ser a  causa de 
 desgraça para a família e derrota para o povo de Deus 
Sm 2.12, 28,  3.13,   4.4, 11, 17  
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4.2   Davi, no caso de Adonias, filho de Hagite,  1Rs 1.5-6  
 ‘nunca o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim?’ ,  
 
Uns, andaram pessoalmente com Deus, mas seus filhos, NÂO!  
 Samuel...1 Sm 8.1, 3, 11    
 Davi... no caso de Salomão,  Pv 4.3-4,  1 Rs 11.3  
Manoá...pai de Sansão, 
Jz 13.8 e  14.1, 8, 17-19, 15.4, 16.16-17, 30   
Manoá, exemplo obscuro: marido de uma mulher estéril,ao saber que o 
anjo dissera que ela iria engravidar, quis saber do anjo :  
 
‘qual será o modo de viver desse menino   e  o seu serviço?  
            ( Jz 13.12)  > Pai: faça deste texto a sua oração. 
 
6-   Oraram pelas esposas estéreis e elas  se tornaram mães !    
      > Deus respondeu às orações dos maridos, que se tornaram pais! 
6.1   Isaque ora por Rebeca  
(que deveria estar orando há muito mais tempo) Gn 25.21 
 Zacarias...ora por Isabel  (idem)   Lc 1.7-13  
 
Exemplo de José, ‘pai’  de Jesus,   
7.1   Temente a Deus... de fato: Deus era o primeiro em sua vida,   
           - não deixou que NADA interferir em seu relacionamento com Deus: 
           - nem sua reputação como homem, Mt 1.18   
-  nem seu brio de noivo traído 
- nem sua necessidade sexual (abstendo-se até Jesus nascer ) Mt 1.25    
- nem seu Ego...ao aceitar um papel secundário (?) como pai de Jesus 
- nem criar  o filho de ‘outro’( aos olhos dos homens)  
( mas ele sabia ter  sido gerado pelo próprio  Deus) 
- nem sua realização profissional: 
Obs:  deve ter sido difícil ‘começar tudo  de novo’: 
i) em Belém   ii) no Egito    iii) em Nazaré   
 
*José não deixou que nada mesmo, interferisse em seu andar pessoal 
com Deus, que lhe falava em sonhos,e ele obedecia prontamente. 
Mt 1.20, 2.13, 19, 22        
 
7.2   Ponderado: 
adiou para o dia seguinte deixar Maria, como intentara, Mt 1.19-20 
            -  Assim, dando chance à  intervenção de Deus.  
 
7.3     Sempre obedeceu prontamente, sem retrucar.. 
.’fez como o anjo ordenara’  Mt 1.24 
‘ levantando-se, tomou o menino e sua mãe, de noite’, Mt 1.14 
‘-Levanta-te...ele se levantou...e foi...’  Mt 1.21  
‘avisado em sonhos por divina revelação, foi...’ Mt 1.22 
 
Conclusão:  prezado pai, que estes personagens bíblicos, tão reais e 
humanos quanto você, sejam inspiração e exemplo à sua conduta como 
cristão a quem Deus confiou a guarda e educação de Suas criaturas.  
E que você os leve a se tornarem filhos de Deus  ☺    
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Dia 11     QUE FILHO SOU?  Pv 7  
Considerando Provérbios como o filho que ouve a instrução do Pai 
JUNTOS, lendo Provérbios cap 7 (último artigo da  série)  
 
 
MAIS  ADVERTÊNCIAS CONTRA  A  MULHER  ALHEIA  e  ADÚLTERA 
 
Exorta: Filho meu, guarda as minhas palavras, 
e entesoura contigo os meus mandamentos. 
 Observa os meus mandamentos e vive;  
Guarda a minha lei, como a menina dos teus olhos  
  Ata-os aos teus dedos, 
 escreve-os na tábua do teu coração  Pv 7.1-5   
Dize à sabedoria: Tu és minha irmã; e 
e chama ao entendimento teu amigo íntimo, 
Finalidade:  Para te guardarem da mulher alheia, da adúltera,  
- perfil:  que lisonjeia com as suas palavras. 
 
Obs: Mesmo com todas essas advertências do pai (Davi)  
- Salomão se deixou enredar pelas mulheres, o  motivo da divisão do reino! 
>  Também não  observou  as diretrizes de Deus dadas  aos reis:      ‘não 
multiplicará para si  cavalos , nem fará voltar o povo ao Egito, para 
multiplicar  cavalos; pois o Senhor vos tem dito:   Nunca mais voltareis por 
este caminho.’  Dt 17.16 > 1Rs 10.28 
               (os  cavalos  que Salomão tinha eram trazidos do Egito’)  
‘Tampouco multiplicará para si  mulheres, para que o seu coração não 
se desvie’   Dt 17.17  
>  ‘Ora, o rei Salomão amou muitas  mulheres  estrangeiras, além da filha 
de Faraó: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e heteias... setecentas  
mulheres , princesas, trezentas concubinas; e suas mulheres lhe 
perverteram o coração.   1Rs 11.1, 3-4    
 
Disse, o Senhor a Salomão: Porquanto...que não guardaste  a meu pacto 
e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino, 
e o darei a teu servo’ 1Rs 11.11. 
 
E disse a Jeroboão: Toma estes dez pedaços para ti, 
                                   - porque assim diz e Senhor Deus de Israel:  
 Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei dez tribos        
1Rs 11.31 
 
ENSINOS: 
 
não adianta  saber , 
precisa viver:  cada dia,  a cada decisão,  até o fim...  
 
2-  Deus é fiel à Sua  Palavra:  
             >  uma tribo darei a seu filho por amor a Davi   1 Rs 11.13  
mas   
3-  Deus  não tem queridinhos : 
     ninguém está isento das conseqüências de seus erro 
     >  Moisés   Exodo 17,   Nm 20.11-12   Dt 3.25-26 
                                                           
 4- Erros do líder afeta não só a  si mesmo, mas toda a família e à Nação: 
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4.1  todo o povo e a família:   Acã, Js 7.12, 24    
     4.2  a família: Davi > ‘a espada jamais se apartará  da tua casa     -   
porquanto Me   desprezaste  
            -  e tomaste a mulher de Urias para ser tua mulher’  
      
  toda a Nação: Salomão e a  divisão do reino   1Rs 11.11      
 
*Provérbios 8 e 9 falam da Sabedoria  
 
Pv 8.27 -31 refere-se a Jesus   
( escrever  Jota maiúsculo à margem de sua Bíblia ) 
 
Provérbios 10  em diante trata de assuntos da vida prática :  
critérios  ( é bom, é mau)   
diretrizes ( geralmente no imperativo;  
ex:  > vinde, comei do meu pão  Pv 9.5 
                 ( a sigla é uma seta como SIGA no trânsito ) 
 
*Use:  $ para riquezas, bens...  boca para palavras  trab para trabalho _  
fam para família,  P  para princípios; ex: 
‘o temor do Senhor aumenta os dias’  Pv 10.27 
 
*Sublinhe com lápis preto com ponta bem fina o tema principal do 
versículo; ex:   ' divertimento é  para  o tolo...'  Pv 10.23 
Pinte com  lápis de cor amarelo quando falar  do Senhor 
 
*Muitos contrapõem justos  versus  ímpios: 
pode por   vs   à margem   Pv 10.13, 16 ,28 
 
*Pode usar sistema de cores:  
pintar o número dos versículo. amarelo: Deus.   Verde: palavras 
Azul: família  laranja:bens  marrom: trabalho  roxo: juízo 
 
*E por aí vai... Use todos juntos.   
> Crie suas próprias  siglas   Deus os abençoa   ☺  
                                  

Dia 12     Homem desanimado?   Ichtus 
 
Por não admitir as dificuldades, ou não saber se abrir,  
os homens sofrem calados ou criam mais problemas: 
A eles, 
UMA PALAVRA ESCLARECEDORA e DE ALENTO 
 
Vencendo o desânimo  resumo esquemático de palestra dirigida a 
homens :     Palestrante   VINICIOS  TORRES _  ver           
site www.ichtus.com.br  
INTRODUÇÃO: 
Objetivo:  dar perspectivas aos homens face crise masculina  
                  >   por falta de modelos, na sociedade atual   
>Alvo: mostrar diretrizes, valores, princípios, exemplos da Palavra 
desconhecidos por falta de devida instrução, séria e sistemática nesse 

http://www.ichtus.com.br/


22 
 

sentido 
 
>Alertar à necessidade das esposas: que clama por  maridos que 
participem da vida familiar  além de ir trabalhar, ver TV e jogar futebol   
 
>Define o que é desânimo: 
Falta  decisão, ânimo e  coragem,    
Há sentimento de desvalor 
 
>Crise  pastoral: pastores deveriam conduzir os homens a serem o que 
                Deus planejou que fossem e seguissem o padrão da Palavra  
mas 
> o que se vê são pastores do tipo:  ‘animador de auditório’, ‘milagreiro’  
   ‘Novalgina’ dá mensagens paliativas,sem resolver a causa do problema   
 
ÁREAS que PODEM  CAUSAR DESÂNIMO:   como saná-las (?) 
 
1-DOENÇAS  motivo muito comum e muito ignorado entre  os homens   
-que costumam fugir de médicos 
 
 
FÍSICAS: pressão baixa, tireóide, má alimentação, falta de sono,   
problemas circulatórios, etc.. 
- Stress devido pressão no serviço ou exaustão física  
-   Convém fazer check-up anual ( algumas firmas já o adotam)  
-   estabelecer hábitos saudáveis desde quando se é moço. 
-   sem manutenção, qualquer máquina  pifa ! 
 
EMOCIONAIS: temperamentos depressivos ou fases depressivas 
Tratados com dieta e remédios. Precisa se conscientizar de seu real estado 
e ir ao médico, a um psicólogo_ se for ao caso. 
 
ESPIRITUAIS:  dúvidas, falta de fé, culpa, falta de perdão  
- minam o ânimo, e a energia necessária para bom desempenho  
 
Procure alguém confiável, fora de seu contexto social e familiar, talvez  um 
pastor que faça perguntas direcionais, que mostre a Palavra  e ore com 
você,o tempo  necessário para vencer a fase 
 
Deus  orienta a ter um dia de descanso  semanal  Ex 20.... 
E a cuidar bem do corpo, templo do Espírito Santo’  1Co 6.19-20 
‘ não sois de vós mesmos’ - usar o corpo com responsabilidade,  
                                                      - sem excessos / abusos 
 
02- SENTIMENTO DE DESVALOR ( baixa auto estima)  
 
Auto estima é o que a pessoa pensa de si mesma 
‘ como ele pensa  consigo mesmo, assim é’  Pv 23.7  
 
Auto estima é prejudicada por palavras ouvidas na infância, *propaganda 
na TV, dar valor  exagerado  ao dinheiro, expectativas irreais quanto à vida, 
excessiva cobrança  ou  padrões altos demais 
_ seja do meio, seja da própria pessoa  ( perfeccionista  )    
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A) *PROPAGANDA NA TV  desmotiva sem a pessoa perceber   : 
→ sugere que bom mesmo é  ter... tal coisa, tal marca, tal carro, tal 
padrão de vida _  e quem não tem...não é lá grande  coisa !  
 
*Faz a pessoa se sentir mal com o que tem : 
-  confunde com o conceito de ‘quem ela  é’... 
 
A solução oferecida pela TV é comprar... 
> e assim, a pessoa se afunda  em  dívidas: Hc 2.6 ‘  
    ‘ Ai daquele que acumula o que não é seu! (até quando?) 
     e  daquele que se carrega a si mesmo de penhores ( dívidas)’  
 
*Pior é quando a própria esposa está contaminada pelo consumismo e 
suga e espreme o marido para dar o que ela quer, além de criar os filhos 
uns ‘sangue suga’ também. Precisa muita oração e buscar conselheiros de 
casais  
 
B)  FALTA DE CORAGEM DE ARRISCAR: mesmice !  
 
       SE DEIXA TUDO NA MESMA,   só deteriora.. 
 
LEI DE Física .... qual é?    
ii)  criatividade bloqueada  (  preguiça ? )  
iii)  maus resultados em experiências anteriores 
Não pergunta / analisa : Onde errei?  Como fazer melhor?  
Não busca melhorar sua qualificação, seu desempenho   
‘Faz sempre igual, terá sempre os mesmos resultados’ _Marins   
 
C) COMPENSAÇÃO ( pecado básico é a inveja)  
 
Precisa ser mais do que os outros por se sentir  inferior aos outros  
Precisa se superar para se igualar aos outros  
Viver se comparando aos outros gera tremendo desânimo 
- pois sempre haverá um melhor...( afasta de Deus, ver Sl 73 )    
 
O pior, é que a pessoa tem medo de perder a única coisa que tem:  
> sua baixa estima  por isso, não faz nada para melhorar, 
                                                -  com medo de fracassar... 
 

O que RESOLVE ? 
 

1-saber que foi criado por Deus  do jeito que é,  com um propósito 
-para determinado lugar, só dele!  
 

2- foi resgatado pelo sangue de Jesus 
>  da herança( genética ) e da 
> tradição: maus costumes adquiridos na família,  
  -  valores do mundo sociedade na época 
                                1 Pedro 1.18-18  

 

*Deus ama você: sendo um sucesso ou um fracasso !  
 >não tem expectativas irreais a seu respeito,   Sl 103.14  
>‘conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó’   

 

Precisa MUDAR  de atitude:  
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Deixar de se comparar aos outros  
Não ficar se medindo com o padrão do mundo  

 

3-  Controlar seus  pensamentos( auto-conversa) 2 Co 10.5  Fp 4.8                            
 > e  a língua :  vigia sua palavras,  Mt 12.34 

 A morte e a vida estão no poder da  língua ; 
           e aquele que a ama comerá do seu fruto’   Pv 18. 

 

4-   Escutar  como  fala  consigo mesmo !   
>‘por que está abatida, ó minha alma?  
  - Espera em Deus..’ ainda O louvarei   Sl 42.5 e 11 43.5 

 

5-Aprende a lidar eficazmente com finanças  
Só comprar  se / quando tiver o dinheiro . Planeja  economiza  
(compra o mais barato)   INVESTE( ganha%)   
 
➢  Saber ganhar_ Saber guardar  Saber gastar! 

03- CARREGAR  PESOS DESNECESSÁRIOS: 
- deixa  cansado!  

 

3.1 pesos emocionais: falta de perdão, ressentimento, amargura 
                        ☺  Espírito entristecido, sem 'dunamus'  ... Ef 4.30-32 
Exemplo de Jesus: não vinga-se a si mesmo, confia em Deus   
preocupações, ansiedades...Sl 50.22  Fp 4.6-7 
 

3.2 pesos reais: coisas desnecessárias dentro de casa /  tranqueiras       
       Livre-se do que’ pode precisar um dia...’ do que não usa   mais 
        OU_   acumula-se de serviços / tarefas  Ec 9.10    
‘ o que te vier à mão para fazer,  faze-o conforme tuas forças’  
 

3.3 financeiros:  dívidas prolongadas, que não acabam nunca... 
ex: financiamento muito longo.só traz sofrimento  
Ore por sabedoria para investir na área financeira 
orçamento, planejamento, economia e conselhos sábios 
 

PROCURE FAZER O CROWN- fim de  semana sobre finanças 
( tem resumo do curso e livro completo no link FINANANÇAS) 
 

 RESOLVA PRIORIZAR em tudo: tempo, compras, tarefas, emoções 
 

  LIVRAR-SE DO QUE ESTÁ PESANDO:-  resolve? -para quê? 
Verificar se está desrespeitando algum  princípio da Palavra  

 

>CUIDADO COM OS PESOS QUE OUTROS COLOCAM SOBRE VOCÊ  
Há  especialistas   em colocar peso nos  outros 
- e  alguns,  em levar pesos dos outros... 

 

04- FALTA DE  OBJETIVO: 
- sem ALVOS, sem  PROPÓSITOS  

 
   4.1  problemas na área da vontade : sem iniciativa  
   4.2  problemas na área da persistência: começa mas não termina 
   4.3  problemas na área do foco:  pega tudo, não faz nada... 
 

05- EXPECTATIVAS NÃO REALIZADAS: FRUSTRADAS, IRREAIS 
 

‘A esperança adiada desfalece o coração, 
mas o desejo atendido é árvore de vida.  Provérbios 13:12acf.   
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Verificar as causas de suas expectativas estarem sendo frustradas:  
- Pode ser:  alvos a longo prazo, fora da realidade ( ou ambos) 
 

Verifique suas prioridades: Mt 6.33 
Buscai primeiro o reino de Deus, coisas são acrescentadas’  
 

>Deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do seu coração’ 
 Sl 37.4 

 

06- MODO COMO LIDA COM OS  PROBLEMAS 
 

   6.1  NÃO ACEITA OS PROBLEMAS DA VIDA REAL  
Jesus avisou: ‘no mundo tereis aflições’   João 16.33 
 
   6.2  TEME _ ‘ o que temi me sobreveio’... Jó 3.25 
 
   6.3  FOGE _’ quem me dera ter asas como de pomba’... Sl  55.6 

 
6 4  DEIXA-SE  ABATER  : uns encurvam-se e caem       .8 

- nós nos levantamos e estamos de pé Sl 20.8 
 

6.5   Procura problemas  / não faz nada para evitá-los  
‘ planta vento, colhe tempestades’  .. 

 

6.6   Não faz nada para resolvê-los :  
i )    falta   conhecimento: - ‘Não sei como resolver  ...’ 
ii)   falta   envolvimento: 

  -  Não quer confrontar os problemas  
iii)   falta  coragem:- 

- ‘Sente-se incapaz de enfrentar o problema  
  

6.7   Apela para ‘máscaras’:  encobre sua situação 
               -  usa meios de fuga 

 

07- PROBLEMAS  EXISTEM   e  PRECISAM SER RESOLVIDOS !  
 
Deus instrui aos homens e Suas instruções  têm dupla finalidade : 
dar   DIRETRIZES - para saber agir de modo a agradar a Deus    
 

e  mostrar os pontos onde se tem dificuldades em  atingir o padrão 
   

IR A JESUS, falando a verdade que há em seu íntimo: 
-   Quero, mas não consigo ! 
-  Não sei como trazer isso para minha realidade...   
-  Nem quero  QUERER ...( quanto menos fazer...) 
- Há em mim tantos pontos de resistência e rebeldia nesse  
aspecto...  

 

' Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres ' João 8.32, 36  
 

*A questão é: queremos conhecer a verdade  sobre a tal dificuldade?  
 > O primeiro passo para uma mudança eficaz e  

>o alívio do jugo de algo que nos fere 
> é   conhecer  A VERDADE. 

 

Que  o Espírito Santo traga à luz a  raiz do  problema 



26 
 

Uma coisa é certa: Deus é fiel: não permite nada além das forças e junto 
com a situação já tem reparado uma saída. A gente precisa buscar ver a 
saída que Deus tem preparado para aquela situação específica. 
Ler 1 Coríntios 10.13    
 

dia 13     você  só  é  pai porque é HOMEM    

    Compreender para que (finalidade)  foi criado e  

  > qual seu propósito e função  
- é essencial para ser realizado como pessoa e como filho de Deus   
 

SER  HOMEM !  
*Ao ver que se aproximava o momento culminante de Sua vida, Jesus 
começou a ficar angustiado e faz uma pergunta, como para Si mesmo, 
para deixar as “distrações” e focar novamente o alvo que era o propósito de 
Deus para Sua vida:  

“mas precisamente com este propósito vim para esta hora”   
 'para isto vim '  João 12.27 ARC    João 12.27 

 

*Irmãos, precisamente no momento em que, ainda feto, seus hormônios 
começaram a determinar seu sexo, masculino, Deus já estava dando as 
diretrizes básicas de sua existência na terra:   ser homem! 
 

*Praticamente, tudo foi feito para o homem: 
- a Terra, a mulher e até as Escrituras foi  escrita  aos  homens   
 ☺ Por que alguns  acham  que “religião” é coisa de mulher ?  

  

I  A essência de SER  HOMEM   
 

*Trechos da Palavra esclarecem o propósito de Deus ao homem 
(ser masculino)  resolva “vesti-los” em sua experiência cotidiana 
para ser um 007 espiritual: aparência sempre impecável e 

- sempre pronto para derrotar os inimigos  
 

*É da vontade de Deus que se viva confortável em sua própria 
pele ,na função para a qual nos criou, exercendo-a de modo eficaz 
 

*Percorrer a Palavra passo a passo, 
- deixando ela que nos conduza onde Deus quer que cheguemos,    
- é uma aventura e tanto, esporte radical, adrenalina pura. 
 

*Prepare-se para romper com as idéias pré concebidas por outros 
- que lhe foram enfiadas pela “goela abaixo” e 
- que você pensa que são suas. 

 

É homem o bastante, sim, para encarar o padrão de Deus, 
- e , não ficar na defensiva cômoda do 'Todo mundo faz'? 
> então “vamos nessa!” 
 

>'CONSIDERA o que digo... 
- O SENHOR TE DARÁ ENTENDIMENTO EM TUDO'  2Tm 2.7  
 

1- O HOMEM  foi criado por Deus:    -“Façamos...”   
- indica a Trindade cooperando para criar Sua obra prima.  

à nossa imagem, é o aspecto físico, Ap 13.8  
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( a aparência Jesus teria ao se fazer  homem, Sl 40) 
 
à nossa semelhança: que semelhanças  temos com Deus?  
 A primeira é que, à semelhança de Deus, o casal estava vestido com a 
glória de Deus ( Sl 104.1-2) da qual foram destituídos ao pecar:  Romanos 
3.23 > Gn 3.6-7  ‘todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus’ 
      
 

A outra é que somos uma trindade: 1 Ts 5.23 
‘vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros ...’           
- corpo:  cabeça, tronco e membros  
- alma   (psique)   Sentimento, Vontade, Razão 
mente:  Id, Ego, - super Ego  
- espírito: ‘soprou nas narinas o fôlego da vida’ Gn 2.7 
Ao nascer, quando o ar inaugura os pulmões e o nenê chora, é declarado 
VIVO! Ao dar o último suspiro, a pessoa é declarada MORTA.Morte é 
separação: apenas o espírito foi separado do corpo por uma falência do 
físico, mas o espírito continua a existir na dimensão espiritual ligado a 
Deus caso tenha aceitado Jesus ( tem a vida eterna) separado de Deus 
caso não tenha aceitado Jesus (que  é a morte eterna: irá existir para 
sempre desligado de Deus)  
 

Como é possível crer que se descende do macaco, resultado de um mero 
acaso evolutivo?              
 

2- AO HOMEM  FOI DEFINIDO  
    UMA FUNÇÃO: sexo/ UM PAPEL: liderar( domínio,poder) 
 

☺ Pensam que é invenção de quem? 
Só Deus cria!  o homem copia, o diabo deturpa! 
 

FUNÇÃO: procriar: ato sexual, prazeroso, Gn 2.28, 24 
Deus criou o sexo e regulamentou sua prática instituindo 
- o CASAMENTO  MONOGÂMICO !    
>Tudo o que passar disso, é invenção do homem pecador  
e deturpação do diabo! 
 

*Você pode aceitar, ou não. Gostar, ou não,  mas  
   > é o que a Bíblia diz e Jesus reiterou: Ml 2.14-16, Mt 19.8 
 

PAPEL: dominar. Você, homem, é o Líder sobre a terra,  
- com autoridade delegada por Deus 
Gn 1.28     ☺ Gostou, né?    
“os céus são os céus do Senhor,  
- mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens ”   Sl 115.6  
 

Qual a extrema importância deste (*P) Princípio ?    
 

Em relação ao homem, 
 

*Deus escolheu agir em parceria com o homem, 
   * P   Deus não invade, espera o homem “abrir”,  Ap 3.20  
> Daí a extrema importância e privilégio da oração: Mt 6.10   
‘seja feita a Tua vontade, assim na terra como (é feita)  no céu”   
 

> Deus deu ao  homem o livre arbítrio:*P  a liberdade de escolha 
 

*A primeira oportunidade de escolher foi 
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➢ à palavra  de quem  dar crédito: a Deus  ou ao diabo 
o  Em outras palavras: obedecer a Deus, ou não?           

 

*P  a quem obedece se faz servo,  Rm 6.16  
*ao acatar, obedecer às sugestões mentirosas da ‘serpente’( o diabo 
incorporado no animal, Ap 20.1) se fizeram servo do diabo. 
‘ o mundo jaz (permanece separado de Deus) no maligno’ 1 Jo 5.19 
 
iii) Jesus retoma para o homem a autoridade entregue ao diabo por 
ocasião da Queda, Lc 4.4, Mt 28.18   Cl 2.15 Ap 1.18 
 

3- AO HOMEM FOI COLOCADO UM LIMITE, que envolve 
 

  *P  ESCOLHA CONSEQÜENTE.  Gn 2.17 
 

*Soberano, mas não Tirano,  Deus Se afasta:  
➢ deixa Suas criaturas livres para escolher 
➢ Hoje, como no Éden, cada um de nós, a cada momento, 
➢   se defronta com a escolha entre  
➢  o que Deus diz  vs   o diabo contradiz   
➢  E você?  Como vai agir?  O que escolhe?   

 

4- SER HOMEM  ESTÁ  INTIMAMENTE  LIGADO  Á  MULHER . 
A matéria prima do seu corpo foi obtida, sugada de uma mulher. Nascer é a 
porta de entrada para este mundo: uma mulher o deu à luz. Criança é 
assunto de mulher. Ao chegar na adolescência, o rapaz passa por um 
conflito inconsciente no sentido de se desligar de um tipo de vínculo que 
tem com a mãe, a fim de atender aos apelos hormonais que fizeram dele 
um reprodutor. Já é difícil por si só, e ainda as pessoas e a sociedade 
complicam tudo. 
 

&  A igreja deveria ser elemento orientador e reparador nessa fase tão 
decisiva para as próximas gerações./ Bem, o rapaz adolescente vive numa 
explosão de sensações: ele quer pegar, quer ter para si uma mulher. Deus 
colocou essa “gana” como estímulo para o CASAMENTO!  Há uns bons 
anos atrás, os rapazes se casavam entre 19-22 anos. Hoje, uma série de 
situações “empurra” o casamento para bem mais tarde. E o que fazer com 
todo aquele furacão interno? Para piorar, tudo contribui para estimular o 
que naturalmente “já vem com tudo”.  
-  Teoria e justificativas não resolvem 
-  Na prática, sugestões a rapaz cristão:  

➢ Encher a mente com a Palavra de Deus. 
➢ Fora! tudo o que seja estímulo externo, Mt 5.28-30   

(conversas, imagens, sons, toques ) 
➢ Exercícios: praticar esporte, dar dez voltas no quarteirão   

- antes de dormir,  em vez de ver TV ou Internet 
➢ Uma boa ducha de água fria  

- ainda é a melhor coisa para “esfriar” os ânimos 
 

A  Natureza é sábia: deixe-a seguir seu curso naturalmente. 
 

Como já foi dito, o impulso sexual existe como estímulo para o casamento. 
O que a Bíblia diz?  
‘da costela do homem...o Senhor...formou a mulher’ Gn 2.22 
 

a) Toda menina ao se tornar mulher tem o instinto de voltar às 
- suas origens:  'debaixo da asa” de um homem 
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b) O homem, por sua vez,  
- só está completo ao ter a esposa em seus braços! 

 

c) Deus criou um casal heterossexual para  ( a finalidade é...) 
➢ atender às necessidades básicas do ser que criara e  
➢ perpetuar a espécie. 

 
*No Éden, antes da queda, 

➢ regulamentou a prática do sexo instituindo o casamento. 
o  É importante frisar que 
➢ casamento é instituição de Deus, não imposição social.  

 

*Deus sabe que o ser humano precisa de família bem estruturada.   
* Uma das características de uma civilização em decadência,  

- que se observa na História 
➢ é a desintegração  dos valores morais e familiares.  

 

*O apelo sexual visa levar a um relacionamento de compromisso e cuidado 
mútuo. Nesse aspecto, o ser humano está sendo pior do que o animal: vive 
de modo para o qual não foi criado. Violenta-se a si mesmo pelo 
desrespeito às leis da natureza e do bom senso, por desconhecer e 
desprezar suas necessidades básicas como ser humano. A Bíblia foi 
escrita para “pôr os pingos nos iii´s” também nesse aspecto.   
 
II - F U N Ç O E S  do  H O M E M 
  

*O homem só é feliz, realizado, quando está no pleno exercício das 
funções para as quais foi criado, funções essas que     
1-representam a vontade geral de Deus para o ser masculino,e 
são necessidades básicas que precisam ser atendidas.  
 

Vejamos quais são: 
1 COMUNHÃO: Deus quer Se relacionar com o homem 
* Deus busca intimidade com o homem:   conversar, ter amizade  

- Mas também, dar diretrizes e suprir necessidades  
                     Gn 1.28, 2.15, 16-17, 2.9, 21-22 3.8  
 

2- LIDERAR o homem precisa estar no controle, conduzir: 
      ‘...a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os ( animais) .’. Gn 1.28  
  

*O pecado deturpou tudo, e  transformou liderança em opressão 
   ‘Teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal ( e a opressão);  

- não podes tolerar a maldade’ Habacuque   1.13  
 

3- TRABALHAR, é plano de Deus ANTES da queda ... Gn 2.15 
 

4-  GUARDAR  no sentido de PROTEGER  
- pois Deus sabia da existência do “ladrão” que  

        - ‘não vem senão para roubar, matar e destruir’ João 10.10 
 

5- CRIATIVIDADE: precisa dar vazão à capacidade que recebeu, ‘os 
(animais) trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria; e tudo o que 
Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome’ Gn 2.19 
 

6- SOCIABILIDADE , companheirismo 
 

7- MANUTENÇÃO DA VIDA e PERPETUAÇÃO DA ESPÉCIE:   
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- o CASAMENTO! Gn 2.24 (associando prazer ao ato sexual)  
 

Quando qualquer dessas funções ou necessidades não são 
atendidas,  o homem é infeliz. 
 

- Acima de tudo, porém, Deus criou o homem para ESCOLHER !   
 
* Acima de tudo, porém, Deus criou o homem para ESCOLHER : fator 
espiritual, determinante e *decisivo quanto à “jurisdição” onde irá passar a 
Eternidade, e como irá viver sua vida na Terra. 
 

*A vontade de Deus específica quanto ao casamento,  
- foram dadas  ANTES DA QUEDA: 

 

Deus dá diretrizes para orientar o homem  
- a fazer escolhas que serão boas para si    

 

*DEIXE O HOMEM...que precisa estar pronto para deixar: 
a)PAI, indica independência financeira: 

 - ser é capaz de sustentar dignamente sua família 
 

 b) MÃE, diz respeito à maturidade psicológica e afetiva,  
            - imprescindível para se tornar líder equilibrado, eficaz 
 

*UNA-SE ... é o momento decisivo em que ele deixa, e vai...    
Jesus deixou seu trono de glória para vir ao encontro daquela que seria 
Sua Noiva. O homem precisa deixar seu pedestal de machão para vir ao 
encontro das necessidades básicas da mulher.  
 

*UNIR-SE: o pronome indica que deve ser voluntário 
➢ O homem decide acolher aquela mulher, 
➢  ter prazer em estar junto,  abraçar,  aconchegar 
➢  ser companheiro, andar junto  
➢  é ser apoio  e  partilhar tudo ... 

 

* UNIR_SE também fala de cerimônia 
-  a expressão pública dessa decisão e união.  
 

*Só para lembrar:  
Comunhão, Companheirismo e, então,  Cerimônia: 
*Só convém casar se tais  requisitos forem observados 

- antes de casar, e nessa ordem!  
 
*UMA SÓ CARNE, então, só então, serão os dois uma só carne, 

- referindo-se ao ato sexual  em si. .  
*Nossos sentidos não têm capacidade de perceber os princípios que 
regem o mundo espiritual,  mas eles são tão inexoráveis quanto as leis da 
Física, da Química e da Matemática:  

quer se conheça,  ou não; quer neles creiamos,ou não: assim é . 
*Daí a extrema importância da revelação de Deus nas Escrituras.   
*Através de Suas diretrizes (mandamentos) Deus  indica a opção segura e 
certa  para ser bem sucedido (a devida observância dos 
princípios espirituais que regem este sistema de vida)Ex: quando o médico 
dá uma receita, em geral,a pessoa não sabe como o remédio vai agir no 
seu corpo. Apenas toma o remédio; se não tomar será pior para o paciente.  
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*Ao homem compete escolher e arcar com as conseqüências de suas 
escolhas. Outras passagens da Bíblia dão diretrizes para se escolher viver 
bem como casal.  
 

A vontade de Deus para o homem é que  
- o homem faça  escolhas  que são boas para si,  o que 
-só ocorre só quando ele compreende a finalidade de sua existência 
         - E cumpre seu papel e função_ para a qual foi criado Ex: 
Ex:-  uma TV só funciona bem sendo uma TV. Pretender que cumpra outra 
finalidade (só serve para jogar um pano em cima...ou como divisória)  todo 
aquele potencial fica  inutilizado _  deixando de atender à sua finalidade. 
 

*Todas as diretrizes de Deus visam o bem do homem:  
-Deus quer o que É BOM para o homem  

 

*A vontade de Deus ao homem é ... 
 

1- que escolha ser o SACERDOTE DO LAR: *ouvindo o que Deus diz, 
instruindo seus familiares,Dt 6.4-8 *orando pela esposa: Gn 25.21, Lc 1.13 
[ Deus atende aos maridos ] 
 

2- que escolha ser PROVEDOR: mesmo que a esposa trabalhe fora como 
ajudadora  >   *a responsabilidade do sustento da casa é do marido 
 

3-que escolha ser PROTETOR, o homem precisa cuidar: estar presente, 
ser accessível, estar disponível, disposto e interessado.  
“Todos os problemas do mundo começaram quando a Eva ficou só”  

M. Roulet 
 

4- que escolha ACOLHER, ACONCHEGAR...como Deus quer nos acolher 
      Sl 91.4  
- Não afeta sua posição  

- e atende à necessidade básica da esposa que é segurança. 
- Ela precisa estar segura de seu amor, de seu apoio, de sua presença,   
   - não importa o que aconteça  
 

5– que suas escolhas sejam responsáveis, pois  
      P  o homem responde por sua  família perante Deus: 
‘ Chamou o Senhor a Adão...--- Onde estás?’ Gn 3.9  1Tm 3.4,12 

- Depois da queda, Deus manda o homem trabalhar 
> não fala  ao homem  para sujeitar sua mulher   
> sujeitar-se é (deve ser) decisão da esposa, assim como 
> unir-se é  (deve ser) decisão do homem, no entanto 
> ‘cada um dará contas de si mesmo a Deus’ Rm 14.12 
 

AO HOMEM COMPETE AMAR: atitudes que revelam o caráter  
▪ atitudes  práticas de suprir necessidades, 

•   Ef 5. 25 
 

*Quanto tempo leva para  alguém se preparar adequadamente para uma 
profissão? -“Depende do que a pessoa quer ser “.  
* Para desempenhar qualquer função é preciso quem ensine.  
 
*Um dos problemas da atualidade é que faltam modelos. 

* A pessoa pode ser o que quiser! Liberou geral!  
* Cada um precisa achar o seu caminho, como no tempo dos Juízes   
    (Jz 21.25) que é como o diabo gosta!  
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* Fica todo mundo perdido, rebelde, buscando um caminho,  
>à mercê do inimigo, à sua própria sorte!  

* Quando é muito mais fácil transitar por estrada aplainada 
*Por isso  
*Deus deixou escrito bem definido na Bíblia > o que deve ser feito:   
 
* E VOCÊ ESCOLHE!  _ Dt 31.19 
*VOCÊ ESCOLHE: 
*Andar seguindo o roteiro deixado por Deus, 

  -   ou ir procurando abrir seu caminho por conta própria: 
  -  ‘Deixa que eu sei errar sozinho!’ 

-  ‘Deixa que eu aprendo com meus erros’ 
*   Por quanto tempo?   

 

*QUE  HOMEM VOCÊ QUER SER ? 
  

>TEM SE PREPARADO PARA  SER ASSIM? 
 

*Deus determinou  que '> cada um > dará contas >de si'  Rm 14.12 
  
*Convém lembrar que o acusador dos irmãos, é o diabo, 
> Ap 12.10  (não faça o papel dele em relação a ninguém)  
   

*A vontade de Deus é que cada um se torne  filho de Deus e siga a 
orientação da Palavra para os filhos de Deus, Rm 5.8 
     

*É maravilhoso perceber como a Bíblia é livro prático, que ensina a viver 
bem com Deus e com o próximo, e a cada um: como  lidar com sua 
humanidade, e resolver  suas próprias “encrencas’.  
           *Muitos dos problemas que enfrentamos com Deus, na vida e nos  
            > relacionamentos provêm do não se moldar ao padrão da Palavra 
           > muitas vezes por desconhecimento de si mesmo, e da Palavra. 
 

*A Bíblia é o mais perfeito manual de psicologia jamais escrito: quem 
conhece melhor o homem, do que Aquele que o criou?  
      > É só ler, querendo ver e buscar,  querendo achar. 
 

1- “não há justo, nem sequer um”,  Rm 3.10   
  ☺  Você se acha a exceção da regra?  Sl 103.14 Rm 5.8 
 

2- Deus “conhece a nossa estrutura, e sabe que somos pó” 
          ☺ Ele sabe a “peça” que você é!   
 

3- Deus “prova Seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, 
sendo nós ainda pecadores”  ☺ Mesmo sabendo como realmente você é,  
     

3.1  Deus investiu em você  quando Jesus morreu na cruz. 
 

     3.2 Não espera  que você fique “nos trinques” para vir a ele:  
                  > venha como está,  
 

     3.3  Venha AGORA! Venha já!    
 

4- “quem pode entender os próprios erros? 
      > Expurga-me TU dos que me são ocultos”  Sl 19.12 corr  

‘depois que me conheci,fiquei confuso, envergonhei-me”  Jr 31.19 
            ☺ Já passou por isso?  
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5- “tira primeiro a trave do teu olho” Mt 7.5 
            ☺ Ao dar errado, a quem você responsabiliza primeiro?   
 

6- “sem Mim nada podeis fazer”  João 15.1- 5  
        *P básico: Sl 127.1-2  e   Pv 3. 5.12    
 

7- “requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel” 1Co 4.2 
             ☺ Que tipo de mordomo é você? 
 
Conclusão: para começo de conversa, este artigo apresenta suficientes  
princípios bíblicos para você, HOMEM, começar a      
➢ considerar na presença do Senhor, lendo a Bíblia, 
➢  copiando versículos apontados pelas referências e, 

o  acima de tudo, 
➢   conferir suas atitudes com o Gabarito da Palavra  

o a fim de praticar o que já ficou sabendo. 
➢ Vai bem a quem ouve e pratica  Mt 7.21, 24, 26.   

 
'Considera o que digo, porque  

-o Senhor te dará entendimento em tudo’  2 Tm 2.7 

Dia 14    SEJA EGOÍSTA: AME SUA ESPOSA ! 
 
* O quê? > O Senhor conhece a nossa estrutura... - Sl 103.14 
 
*Sabe que esse negócio de amar é demais para a cabeça do homem, 
então dá um incentivo para animá-lo a obedecer à Palavra - Ef 5.25.  
 

* Maridos, em geral, detestam esse negócio de amar porque... 
 

1. Eles foram ensinados que ser piegas é coisa de mulher 
( pensam em amar como sendo romantismo)  
 

2. Sua natureza é racional e prática: sentimento não é o seu “forte”      
(ninguém gosta do que não domina) 

 

3. O homem, criado para dominar a terra, com a queda, teve necessidade 
de dominar tudo. Domínio passou a ser exercido como opressão em vez de 
liderança. Passou a significar controle, mandar, prevalecer, subjugar, 
oprimir, anular o que ouse se levantar para confrontá-lo.  
 

4. Não sabem que amar significa uma série de atitudes práticas 
 

5. Não sabem o que fazer, como agir, para expressar amor 
 

6. Aliás, nem sabem definir em palavras o que sentem 
      

7. Tais fatores, naturais a todo ser masculino, acabam sendo empecilhos 
para o bem estar no casamento, pois as mulheres são emotivas e 
falantes: - 'Cadê o botão que tira o som?'  
 

*Homem e mulher foram criados para funções diferentes, e 
complementares, como a tomada e o plug. O Criador sabe que...  
 1.       segurança afetiva é necessidade básica da esposa 
 2.       tanto quanto domínio é necessidade básica do marido 
 3.       o ser humano só ‘funciona’ bem  
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- quando suas necessidades básicas são atendidas  
 

*Então, Deus dá diretrizes ao casal, na forma de mandamento  
 >  que, em linguagem atual seria:  
          >   atendam às necessidades básicas do outro.  
          >  E dá incentivo aos maridos: 
 

        > “Quem ama a sua mulher, ama-se si mesmo” - Ef 5.28c.  
*Tão certo como: “Quem não ama a sua mulher, se odeia 
         >  pois faz mal a si mesmo.' 
 

*Tão certo como o homem sabe que o carro e suas ferramentas precisam 
de manutenção, para render como ele quer e precisa_ convém aos maridos 
aprender a fazer a devida 'manutenção' na esposa,  para obter dela todo 
o rendimento esperado. 
 

*O que dizer do homem que deixa passar o tempo da troca do óleo, não 
calibra os pneus, anda sempre com a gasolina 'na reserva., e ainda 
pretende que o carro renda 100% e reclama quando dá defeitos?  
*Muitos maridos estão infelizes, pois tratam as esposa como tal homem 
trata do carro. Fique esperto! 
*Aqui vão algumas dicas para 'azeitar' o relacionamento conjugal, a fim 
usufruí-lo ao máximo. Nada de sentimentalismo, certo?      

> Nada de falação, certo? 
  

> Só atitudes que surtam efeito, práticas:  Exemplo... 
> Se quer que o carro ande, você empurra ou põe gasolina? 
    - Muitos estão penando “empurrando” o casamento 

-- por não colocar o combustível adequado. 
> é preciso saber se sua máquina é a gasolina, a diesel ou a álcool  
 

1- CONHEÇA SUA 'MÁQUINA’ ! 
 

É preciso se interessar para saber como ela funciona, aprender a ouvir e 
discernir o ruído do motor. Instrutores de auto escola  costumam dizer : 

- “Tá pedindo segunda” (para trocar a marcha) 
> Você sabe quando sua esposa está pedindo para ‘trocar  marcha?’ 
 

2- COLOQUE O  'COMBUSTÍVEL'  PRÓPRIO: CARINHO! 
           > Cada máquina requer o combustível adequado:  

>  Você sabe como agradar sua esposa?  
>  Pode ser um abraço gentil, um olhar de aprovação, pegar na mão 

dela, dar beijinho de despedida, esquentá-la no frio [sem outras intenções]. 
> O diabo quer que você se sinta ridículo fazendo isso. Seja homem!  
>Faça-o calar; ele vem só para roubar, matar e destruir: você e sua família. 

 
> convém ler ‘As cinco linguagens do amor’, de Gary Chapman 
 

3- RESOLVA  OS PROBLEMAS,  para não ficar 'na estrada': 
     -  parado no meio do caminho ou frustrado!  
     -  em vez de buscar solução aos problemas 

> há quem prefira meios de fuga:  
    -  trabalho, mutismo, bebida, grosseria etc) 

 
Conhecendo os macetes de seu carro, age de modo  que funcione 
bem; ex: motor a álcool, no frio, demora um tempo para pegar  
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➢ Precisa levantar mais cedo e ligar o motor  antes de tomar café.  
 
Então: detecte a causa do comportamento de sua esposa; 
            E se interesse em achar um meio de ajudá-la. 
 Ex: Ansiedade:  Ajude a resolver...  

                  - Como posso tranqüilizar você? 
Ex: Cansaço: - Como posso ajudar você? 
   
Ex: Apatia:    - Como posso animar você?  
 

     - Agitação: - Como posso acalmar você?  
 
 
*TENDO  ‘ABERTO O CAPÔ’ , OBSERVE:  
➢ deixe-a falar, falar, falar... só ESCUTE  
 
➢  Homens PENSAM  que elas querem solução, 
➢ E  dão um xeque-mate rapidamente.  Errado!  
 
➢ Sugestões: 

o  Olhe para ela,  
o  anote mentalmente o que é importante para ela 
o  JAMAIS dê uma solução rápida, de imediato,  

▪  Aquela solução ÓBVIA para você 
o  isso só faz  sua esposa se sentir idiota e  

▪ ficar com raiva, muita raiva... 
o Às vezes, só por ter obtido a sua atenção 

▪  ela mesma chega à solução que lhe convém. 
 

* Conheço um homem sábio que diz:  - ‘Vou pensar... ‘ 
- Vamos ver o que é possível... [e não esquece!] 

           -     Uns dias depois, ele pergunta:  
-  ‘Como anda aquele negócio? 

 
* Bom mesmo, é trazer Jesus  para seu casamento: 
“no meio’...(Mt 18.20) tanto une, como apara as diferenças 
 
*Recentemente vi uma ilustração:   

>Deus no ápice de um triângulo: 
> homem no angulo da base à esquerda, e  
> mulher no ângulo da base à direita direito  
 

        QUANTO  MAIS  PERTO CADA UM SE CHEGA A DEUS,  
            MAIS PRÓXIMOS VÃO FICANDO  UM DO OUTRO 

 
Convém aprender as atitudes práticas da orientação de 1 Co 13.4-7 

     (buscar artigo: ’ Amar é...)     
 
Aliás, houve um tempo em que, nas bancas de jornal, era  vendida uma 
série de figurinhas intitulada:   'Amar é...’ Na ocasião, foi sugerido comprar 
o álbum e divertirem –se   colando juntos as figurinhas!  
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Dia 15      SÓ VOCÊ  PODE SER  O MARIDO DE SUA ESPOSA!  

A melhor coisa que um pai pode fazer aos filhos 

é amar a mãe deles. 
 
Ser MARIDO - é a mais importante função do homem. Nenhum 
sucesso, profissional ou ministerial, compensa o fracasso no lar.  
 

Vejamos exemplos das Escrituras: 
 

Muitos homens de Deus foram bênção para suas famílias e 
descendência:  

 i) obedeceram a Deus, ex: Abraão e todos os heróis  da fé  Hb 11  
        ii)  oraram por suas esposas,  Isaque (VT) Zacarias(NT)  
        iii) buscaram orientação do Senhor, ex: o pai de Sansão, ( Jz)    
                                                                               E a seguiram,  Dt 6.5-11 

 

*Há lista enorme :  todo o relacionamento de Deus com a Humanidade se 
fez através de homens fiéis que,  por obedecerem a Deus, foram bênçãos 
às suas famílias; ex especial: José,  marido de Maria    
 

*ALERTA aos líderes e obreiros:  
> antes de fazer qualquer coisa para Deus, na igreja 

-  precisa, antes,  se acertar com Deus quanto à sua vida no lar 
 

A Bíblia mostra exemplos positivos e negativos.  
- Para o nosso ensino, também: 
      

1- ADÃO - foi chamado por Deus a dar contas sobre a Queda 
    >'Adão, onde estás?'  Gn 3.9  

 

2- NOÉ - por sua justiça foi meio de salvação para sua família, Gn 6.9-22  
   > mas por sua bebedeira.  
     - deu ocasião a  um filho vir a ser amaldiçoado,  Gn 9.25   

 

3-ABRAÃO - por sua obediência veio a ser bênção para todas as famílias  
  - da terra, daí ser chamado Pai das Nações - Gn 12.3 
Porém, pelo deslize dele com Hagar, até hoje seus descendentes sofrem:  
ismaelitas (árabes) e judeus brigam entre si até hoje,  Gn 16 
 

Por  se desviar da rota de Deus, indo morar entre os filisteus, foi motivo 
de maldição ao povo: Abimeleque o repreendeu e o expulsou,  Gn 20.9 -18  
 

4-ISAQUE  
 

   4.1 Deus atendeu às orações dele em favor da esposa estéril  
               - Gn 25.21 ( como a  Zacarias, Lc 1.13 ) 
    

   4.2 Mas, por preferir  a Esaú,  
- não atentou para o plano de Deus, Gn 25.23, 32 

         - Foi omisso?  
-  Não sabia (?)  que Esaú havia vendido a primogenitura a Jacó? 

          > Isso veio a ser causa de divisão na família  
- e juízo sobre Esaú> ler  Obadias 
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  4.3  Repetiu  o erro do pai, no Egito,   ao dizer que  
  > a esposa era sua irmã  [ a importância do exemplo]  
                        - Gn 26.7, 37.3, 20, 26-27  
 
5- JACÓ :sua preferência ostensiva a José,   

o leva-o a ser  vendido pelos irmãos, Gn 37.4, 28  
 
6- Jó 1.4  sacrifica e ora pelos filhos como sacerdote da família:  
         > OK:   função  do patriarca naquela  época 
*Mas sua extrema devoção tinha por base um 'medinho' secreto : 
          > ' o que temi me sobreveio receava, aconteceu ' Jó 3.25  
          >   Deu  brecha ao diabo para afrontar Deus  

o  e deu no que já sabemos,  Jó 1 e 2  
 

7- No êxodo, cada pai de família, responsável pelas  vidas dos que 
estavam sob seu teto, deveria pôr o sangue do cordeiro nas 
ombreiras da porta de sua casa , Êxodo 12   
 

8 - Pelas palavras insensatas do espias incrédulos 
         > toda a família:mulheres, crianças e velhos   

o Ficaram zanzaram pelo deserto por 40 anos, Nm 14.3,28 
 

9- Datã e Abirão – foram tragados vivos pela terra com suas famílias  
- Nm 16.13, 24, 32  

 

10- Aos homens, aos pais  
o Deus os  incumbe de inculcar a Lei nos filhos  Dt 6.5-9 
o Falharam por não amar a Deus:  
o e as conseqüências se estendem pela História 

 

11- ACÃ, motivo de derrota para todo o povo, em Ai_  
- toda a família morre com ele , Js 7.11-12, 24  

 

12- Jefté abre a boca insensatamente 
      > e a filha “paga o pato”   Juízes 11.31, 34,36  
 

13- Elí não corrige os filhos : 1 Sm 2.29, 34  
➢ ele e os filhos morrem,o neto fica sem mãe, 
➢ a arca do senhor é levada pelos inimigos,    

*P  havendo pecado, não subsiste ante inimigos - Js 7.11-12  
 

14- SAUL_ ungido rei,  'se acha': desobedece,  
o toma a si atribuição indevida, é rebelde 
o perde a bênção de Deus, 1 Sm   
o Jônatas, o filho  herdeiro  perde o trono   

 

15-  ACABE, pelo pecado do pai, 
o  toda a descendência é exterminada por  Jeroboão,  
o 1 Rs 14.10  1 Rs 21.29 e 2 Rs 9.7  

  

16 -  DAVI _ pelo pecado do pai,  
o o filho recém-nascido morre e  
o a família TODA é prejudicada,  1 Sm 12.10-13  

 

17- Homens casam-se com estrangeiras: pela desobediência  e deles, 
esposas e filhos são banidos de Jerusalém, e devem voltam às suas terras 
de origem, Esdras 10.3  
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18- FALTA DE ENTENDIMENTO nos maridos :  
➢ tanto no convívio diário/ RA _   como no relacionamento sexual /corr  
➢ interrompem sua orações,  faz  perder a comunhão com Deus, 
➢ Sua liderança torna-se carnal e  

o daí surge todo tipo de problemas   
 
 
ALERTA aos líderes e obreiros:  
➢ antes de fazer qualquer coisa para Deus 
➢ precisam se acertar  perante Deus  quanto à sua vida no lar 
 
Conclusão: 
 
* São exemplos, vistos a grosso  modo, através das Escrituras. 
* Buscando-se mais atentamente, poderão encontrar outros. 
 *Que tais exemplos sirvam de alerta aos homens, sobre    
           >- a extrema responsabilidade e importância  

> de suas palavras, de suas atitudes pessoais e decisões   
> pois as conseqüências delas afeta toda a família  
             (para o bem, ou para o mal) 

 

EPÍLOGO 
Deus aponta o erro, mas sempre mostra a solução: 
 
‘ se alguém é falto de sabedoria, peça-a a Deus... com fé ‘ Tg 1.5-6 
 
‘Deus abre os olhos aos cegos’ ( Sl 146...) 1 Co 10.13 
 
 *Sempre se pode orar : 

- Faz-me ver como faço... como proceder...qual a melhor escolha. 
 
‘operam em mim o querer e o realizar A Tua vontade’ Fp 2.13 
 
‘opera em mim o que perante Ti é agradável’ Hb 13.21 
 
‘aperfeiçoa a obra que tens começado em mim’ Fp 1.6   
 
* Louvado seja o Senhor, que diz: : 

’Eu velo sobre a Minha palavra para a cumprir’ Jr 1.12  
 
Fim  30.01 


