
Sempre que pensamos em andar com 
alguém é difícil, sim! O profeta Amós 
sintetizou esta questão em uma frase 
interessante, fazendo-nos uma pergunta: 
“Duas pessoas andarão juntas se não estiverem 
de acordo?” Amós 3:3. Em outra tradução 
diz: “Se não tiverem combinado?” Pois bem, 
se não aprendermos a “entrar em acordo”, 
“combinar”, nunca andaremos juntos, com 

ninguém! Esta é uma das razões porque certas pessoas chegam ao fim da 
vida sem ninguém por perto. Elas simplesmente não “combinam” com ninguém. 
Se perguntadas pelo motivo deste problema, irão sempre acusar o outro, a 
outra, a empresa, o cônjuge, a igreja, o pastor,  e assim por diante. Costumo 
dizer que tais pessoas se sentem sempre injustiçadas, porque o mundo lhes é 
hostil, mau e injusto. Atenção, cuidado, perigo à vista! Para andarmos juntos, 
seja lá com quem for, temos que aprender a respeitar o direito e as opiniões 
dos outros, e muitas vezes abrirmos mão do nosso egoísmo. O que vem a ser o 
tal de “egoísmo”? “Amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos 
interesses alheios.” Egoísta, ´” é, aquele que trata só dos seus interesses.” Ao 
contrário disso, andamos juntos, sim, se formos “altruístas”.

Altruísta é quem pratica o “altruísmo,” isto é, amor ao próximo, filantropia, 

desprendimento, abnegação. Para andarmos juntos, temos que aprender a 

olhar para o interesse do próximo, e não apenas o nosso. Conviver com as 

limitações dele e encorajá-lo a vencê-las. Foi exatamente assim procedendo 

que Deus consegue andar conosco, pelo seu Espírito Santo em nós. “Porque 

Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho Unigênito, ... Pois Deus enviou o seu 

Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por 

meio dele.” João 3:16 e 17.
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Quarta-feira às 20h Culto do Crescimento - Quinta-feira às 20h Ministério com Famílias
Sexta-feira às 20h Culto de Libertação - Sábado às 19h30 Culto de Jovens

Domingo às 8h Culto, às 9h Escola Bíblica, às 10 e 18h Culto

CULTO DAS 18 HORAS

ANIVERSARIANTE

GRANDE CORAL

IMPRESSORA PARA  IBR

A NOSSA  MARAVILHOSA   EBD

CULTOS DA SEMANA

CONGRESSO DE FAMÍLIAS

DIA DAS MÃES

BATISMOS

Celebraremos esta data festiva, no dia 
14 de maio, domingo, ocasião quando 
acontecerá o Congresso de Família.

Também no próximo  domingo, dia 14,
teremos batismos no culto das  18 horas.
Você que já é salvo, obedeça a Deus 
sendo batizado.

Este culto será dirigido pelo Ministério 
Perseverando em Oração, sob a 
direção do Pr. Geuzeli e sua equipe. 
Venha colocar os seus pedidos de 
oração diante de Deus.

Ontem, dia  a nossa querida 06 de maio
irmã Stael completou 90 anos de vida. 
Parabéns pelo aniversário e pela sua 
fidelidade ao Senhor aqui na IBR.

No dia  21 de maio, terceiro domingo,
teremos aqui na IBR, no culto das 10 
horas, o Coral Evangélico do Seminário 
Batista. Será uma linda e inspiradora 
programação. Também celebraremos a 
ceia na ocasião.

Já temos R$ 4000,00, o que representa 
um terço do preço da máquina. Quando 
chegarmos a R$6.000,00, poderemos 
parcelar o restante em 3 vezes de 
R$2.000,00. Obrigado pela sua ajuda.

Sempre aos domingos das 09 às 10 
horas, com ensinos bíblicos especiais, 
por faixa etária e professores 
competentes. Venha conferir!

Maravilhosas oportunidades para 
comunhão e crescimento espiritual. Faça 
planos e venha. Cada culto com um 
enfoque específico.
Quarta-feira às - Culto do Crescimento, 
20h. Foco no estudo da bíblia.
Sexta-feira - Culto de Cura e 
Libertação,  Foco em busca pelo  às 20h.
Espírito Santo, cura e libertação.
Sábado às 19h30  - Culto dos Jovens. 
Palavras específicas, louvor e muitas 
novidades.

A partir da próxima sexta-feira, dia 
12, às 20 horas, começará o nosso 
congresso.  a partir das Sábado dia 13
8h30, com café da manhã e almoço. E o 
Simpósio da Família. Domingo, dia 14, 
nos três cultos. Investimento: R$25,00 
por pessoa. Abaixo de 12 anos não 
pagam. Preletores convidados: Patrick 
e Nedra Dugan. Imperdível!

VIAGEM  SEJA  RAIZ
Vem aí Caldas Novas Três. Uma 
excelente oportunidade para viajar 
com conforto, em ótima companhia e a 
preços acessíveis. Data: 06 a 11 de 
agosto. Valor: R$ 900,00 para 
transporte, hospedagem e alimentação. 
(O pagamento pode ser parcelado). 
Tratar com Rosana Bastos.



Então, chegamos à conclusão de que os 

pais são inexperientes, os familiares 

podem atrapalhar e o casal dividido 

c a u s a r á  d a n o s  i r r e p a r á v e i s  à  

personalidade dos filhos.

Diante de tal situação, para onde iremos? 

Fazer o quê? Apelar a quem? Iremos 

para a Bíblia; a palavra de Deus. 

Primeiramente estudaremos a atitude 

dos filhos para com os pais.

I – HONRAR  O  PAI  E  A  MÃE

“Honra teu pai e tua mãe” este é o 

primeiro mandamento com promessa 

“para que tudo te corra bem e tenhas 

longa vida sobre a terra. ” Efésios 6:2 e 

3. A palavra “honrar”, é aprender a ter 

respeito reverencial. Os filhos precisam 

ser ensinados pelos pais, de que eles 

estão diante de autoridades, no convívio 

doméstico. Esta investidura foi delegada 

aos pais por Deus. Todo o ser humano 

traz em si a síndrome (conjunto de 

sintomas) da rebeldia à autoridade dos 

pais, e depois na escola, etc. Se isto não 

for resolvido em casa, logo jogaremos 

cidadãos rebeldes na sociedade. Esta foi 

a atitude de Lúcifer, o anjo que se 

revoltou contra Deus. De onde vem a 

honra? Do trono de Deus! “Tu, Senhor e 

Deus nosso, és digno de receber a 

glória, a honra e o poder, porque criaste 

todas as coisas e por tua vontade elas 

existem e foram criadas. ” Apocalipse 

4:11.

"Ouça, meu filho, a instrução de seu 
pai e não despreze o ensino de sua mãe. 
Eles serão um enfeite para a sua 
cabeça, um adorno para o seu pescoço. 
Meu filho, se os maus tentarem seduzi-
lo, não ceda!"

INTRODUÇÃO: 

Pais e mães, em geral são pessoas novas 

que terão que lidar com crianças, sem 

terem experiência alguma. Existem os 

avós e familiares que poderão ajudar 

nesta tarefa, se forem pessoas sábias, 

cristãs e equilibradas. Em certos casos, 

a interferência deles, mais atrapalha do 

que ajuda. Outro fator decisivo, crucial 

e complicadíssimo, é quando o casal 

tem pontos de vista diferentes, um do 

o u t r o ,  q u a n d o  à  c r i a ç ã o  e  

principalmente na educação das 

crianças. Na capa do jornal, escrevi 

sobre a pergunta do profeta Amós 3:3. 

“Duas pessoas andarão juntas se não 

estiverem de acordo?” Parafraseando o 

profeta, diríamos: Um casal que não 

entra em acordo, quanto à educação dos 

seus filhos, manterá a família unida? No 

texto lido, a Bíblia ensina que o filho 

deve ouvir a instrução do pai e não 

desprezar o ensino da mãe. Aqui, a 

figura do pai e da mãe estão de acordo, e 

são essenciais na formação espiritual, 

moral e cultural dos filhos. 

III – QUANDO CORRIGIR NO 
FÍSICO?
Se orar, dialogar, tirar a vez, colocar de 
castigo, não deu certo, temos o último 
recurso, para os filhos nos olharem 
com autoridade e nos honrarem como 
pais. “Quem se nega a castigar seu 
filho não o ama; quem o ama não 
hesita em discipliná-lo.” Provérbios 
13:24. “Discipline o seu filho, pois 
nisso há esperança; não queira a 
morte dele. ” Provérbios 19:18. “Não 
evite disciplinar a criança; se você a 
castiga com a vara, ela não morrerá. ” 
Provérbios 23:13. “A vara da correção 
dá sabedoria, mas a criança entregue 
a si mesma envergonha a sua mãe. ” 
Provérbios 29:15.

CONCLUSÃO:
Resolvi fazer este estudo por observar 
alguns pais que não sabem mais o que 
fazer, para serem respeitados pelos 
filhos. Agora, a Bíblia chama a atenção 
dos pais: “Pais, não irritem seus 
filhos; antes criem-nos segundo a 
instrução e o conselho do Senhor. ” 
Efésios 6:4.
Nunca grite com as crianças. Elas 
devem nos respeitar e obedecer porque 
este é um mandamento de Deus; é 
ordem. Também porque aprenderam 
que somos autoridades sobre elas. 
Porém, faça com elas o que Deus pede: 
“Instrua a criança segundo os 
objetivos que você teve para ela, e 
mesmo com o passar dos anos não se 
desviará deles. ” Provérbios 22:6
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Deus está no trono, sendo digno de 
“honra” por ter criado todas as coisas. 
“Digno é o Cordeiro que foi morto de 
receber poder, riqueza, sabedoria, 
força, honra, glória e louvor. ” 
Apocalipse 5:12.

Deus está no trono porque tudo criou, e 

Jesus porque morreu como o Cordeiro. 

Papai e mamãe, vocês estão no trono de 

casa porque geram filhos para honrá-los 

e servirem a Deus.

I I  –  C O M O  S E  T O R N A R  

HONRADO?

Grande parte dos filhos nunca recebeu 

esta orientação dos pais, e por isto não 

sabem quem eles são. Primeiro explicar 

a eles quem nós somos, sem gritar, sem 

espancá-los. Orar por eles com 

imposição de mãos, expulsando o 

“espírito de rebeldia”, desobediência e 

outros tantos. Trazê-los à igreja, mas vir 

com eles dando exemplo. Se nada disso 

funcionou e  vocês  cont inuam 

desonrados pelos filhos, então agora 

entra a disciplina. Deus faz o mesmo 

conosco. “Meu filho, não despreze a 

disciplina do Senhor nem se magoe 

com a sua repreensão, pois o Senhor 

disciplina a quem ama, assim como o 

pai faz ao filho de quem deseja o bem. ” 

Provérbios 3:11. “Ora, qual é o filho 

que não é disciplinado por seu pai? ... e 

nós os respeitávamos. ” Hebreus 12:7 a 

11.

PAIS INSTRUÍDOS, 
FILHOS CORRIGIDOS

Provérbios 1:8 a 10
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