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Deuteronômio 6.6-7

6 Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração;
7 tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao
deitar-te, e ao levantar-te.
Provérbios 22.6

6 Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.
INTRODUÇÃO
Pare o mundo porque eu quero descer. Você sente como se tudo estivesse de cabeça para baixo? O
que aconteceu de errado no mundo para desandar assim? A Palavra de Deus sempre traz direção,
ainda que não tenhamos todas as respostas que queremos. Quero te desafiar a entender seu papel
no mundo e seguir os passo de Jesus.
Em maio separamos um tempo para falar de família. Queremos reencontrar os caminhos que ficaram
para trás. E novamente caminhar em família, juntos, em direção a algo que vale a pena. Para isso
Deus deve ser nosso guia. E Jesus será nosso modelo. Vamos meditar na Palavra de Deus e entender
o desejo de Deus pra nossa família! Vem com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
O texto de Provérbios 22.6 diz que se ensinarmos a criança no caminho que deve andar, mesmo que
os anos passem, ela não se desviará. Quero começar a falar com os pais… Quando você olha para
seu relacionamento com seu filho você pode dizer que tem ensinado seu filho sobre o caminho que
ele deve seguir nesse mundo?
Na verdade, temos que nos perguntar o que valorizamos. Todo pai, mal ou bem, define um caminho
para seus filhos. Definimos o nível de estudo que achamos aceitável, a participação dos filhos nas
tarefas de casa, o nível de educação, e tantas outras coisas. Mas quanto de Deus achamos aceitável
para nossos filhos.
Nessa quarentena muitos pais tem se empenhado para dar conta das aulas on line. E a carga de
estudo segue para ocupar as crianças. Mas será que temos aproveitado a oportunidade para estar
com nossos filhos e ensiná-los sobre Deus. Dê um abraço no seu filho e diga que o ama!
Amar nossos filhos é ensiná-los no caminho em que devem andar. Ensinar a criança, funciona! Uma
criança ensinada nos caminhos de Deus teme ao Senhor e terá uma vida de sabedoria e integra
como adulto. Exceções não alteram a regra. Este provérbio é um mandamento, não uma sugestão.
Ele é uma promessa, não uma possibilidade. Acreditar na Bíblia é obedecer, não importa o custo, ou
as circunstâncias!
O texto de Deuteronômio 6.6-7 diz que aquilo que aprendemos de Deus deve estar em nosso
coração, gravado. Ao ponto de nossos filhos aprenderem no dia a dia coisas que são tão preciosas a

nós que as vivemos naturalmente. E ajudamos nossos filhos a gravarem essas lições em suas mentes
no simples convívio com a gente. Ao sentarmos em nossa casa, andando pelo caminho, quando
acordar e for dormir. O tempo todo meu filho ouvirá sobre Deus porque Ele está no meu coração. É o
tipo de coisa que não guardamos pra nós mesmos. Temos que falar. E falamos o tempo todo porque
é nossa paixão.
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
Reencontrando caminhos perdidos para sua família – Pastor, isso é profundo e importante, mas
talvez você pense, não tenho filhos ou meus filhos já saíram de casa. O que isso tem a ver comigo?
Simples. Deus nos ensina a viver em família aquilo que vamos viver para o mundo. Explico!
O desejo de Deus é que cada cristão possa ser naturalmente um pai e mãe espiritual, levando outras
pessoas a terem a nova vida em Cristo. E, como bebês espirituais, essas pessoas precisam se guiadas
e formadas. Talvez esse seja um dos princípios que o mundo mais sente falta. Vivemos em uma
sociedade que vive só para sí. Não queremos levar ninguém a lugar nenhum. Queremos ganhar o
máximo com o mínimo esforço. Para no final nos percebermos sozinhos e desiludidos.
Conclusão
Precisamos aprender a sermos responsáveis uns pelos outros. Aqueles que são pais devem aprender
a ter seus filhos como discípulos. Mas esse é um princípio para todos que caminham com Deus:
ajudar outros, principalmente os mais jovens, a caminharem com Deus diariamente. Ficar mais velho
deveria significar para nós sermos mentores daqueles que são mais jovens, especialmente dentro de
nosso lar e dentro da igreja. Esse é certamente um caminho perdido que precisa ser reencontrado.
DESAFIO
Ore e busque de Deus ter alguém para se comprometer, sejam seus filhos ou outras pessoas. Cresça
em Cristo para conduzir pessoas até onde você está.

