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2. ABSTRACT.1
Nowadays MANY Christians do not pay attention to the
spiritual edification of their own families; especially they
do not educate their children, in the way of the Lord. In
this work, we will be demonstrating the importance of raising
children according to the Bible.

3. INTRODUÇÃO.
Temos visto que MUITOS crentes não dão atenção à
edificação espiritual das suas famílias, especialmente, não
educam os seus filhos, no caminho do Senhor.
Veremos neste trabalho que negligenciar a educação dos
filhos é uma desobediência à palavra de Deus. O Senhor manda
ensinarmos os nossos filhos a andarem no caminho do Senhor.

4. OS PAIS TÊM RESPONSABILIDADE DE ENSINAREM OS FILHOS NO CAMINHO
DO SENHOR?
RESPOSTA: Sim. Deus determina em sua palavra que os pais devem
educar, continuamente, seus filhos no caminho do Senhor.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO QUE OS PAIS SÃO RESPONSÁVEIS POR
ENSINAR OS FILHOS A ANDAR NO CAMINHO DO SENHOR:
 DEUTERONÔMIO 6:1-9,20-21 Estes, pois, são os mandamentos, os
estatutos e os juízos que mandou o SENHOR vosso Deus para
ensinar-vos, para que os cumprísseis na terra a que passais a possuir;
2 Para que temas ao SENHOR teu Deus, e guardes todos os seus estatutos
e mandamentos, que eu te ordeno, tu, e teu filho, e o filho de teu filho,
todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. 3
Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e
muito te multipliques, como te disse o SENHOR Deus de teus pais, na terra
que mana leite e mel. ... 6 E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão
no teu coração; 7 E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado
em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.
8 Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre

1

Resumo:

Hoje em dia MUITOS cristãos não dão atenção à edificação espiritual das suas próprias
famílias, especialmente não educam os seus filhos, no caminho do Senhor. Neste trabalho
estaremos demonstrando a importância de criarmos os filhos de acordo com a bíblia.
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os teus olhos. 9 E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas
portas...C/C
 DEUTERONÔMIO 11:18-22 Ponde, pois, estas minhas palavras no
vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para
que estejam por frontais entre os vossos olhos. 19 E ensinai-as a
vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo
caminho, e deitando-te, e levantando-te; 20 E escreve-as nos umbrais
de tua casa, e nas tuas portas;

5. HÁ PROMESSAS PARA QUEM ENSINA OS FILHOS NO CAMINHO DO SENHOR?
RESPOSTA: Sim. Deus promete abençoar OS PAIS e os filhos com
vida longa por terem ensinado a palavra do Senhor a seus
filhos.
 EFÉSIOS 6:2 Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro
mandamento com promessa;
 DEUTERONÔMIO 11:18,21 Ponde, pois, estas minhas palavras no
vosso coração e na vossa alma,... 21 Para que se multipliquem os
vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o SENHOR jurou a
vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra.

6. HÁ EXEMPLOS BÍBLICOS DE FALHAS DE SERVOS DO SENHOR, quanto aos
filhos?
RESPOSTA: SIM. A palavra diz que TODOS pecam. Segundo a
palavra do Senhor não há quem não tenha pecado.
Um pecado comumente visto, na bíblia, na vida de grandes
homens de Deus, é a falha na transmissão da palavra de Deus
a seus filhos e familiares. Isso ocorreu, por exemplo, com
Davi, Samuel, Eli,...

FUNDAMENTO BÍBLICO DE CONFUSÕES DENTRO DOS LARES. ISSO OCORRE,
NA MAIORIA DAS VEZES, POR MAU EXEMPLO E FALTA DE DOUTRINA NA
VIDA DOS PAIS, E CONSEQUENTEMENTE, DOS FILHOS:


MIQUEIAS 7:6 Porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra
sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua
própria casa.

Muitos “obreiros” esquecem que o primeiro rebanho a ser
cuidado está junto deste “OBREIRO”.
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O primeiro e mais importante rebanho a ser cuidado é
justamente a própria família dos servos.
As principais ovelhas, o principal rebanho a ser cuidado,
é a nossa própria família. Isso, até porque, quem não cuida
da sua própria família como cuidará da família de Jesus, como
cuidará da igreja do Senhor?
Se alguém não cuida da sua casa, não “zela” de seus
filhos, que “exemplo de vida” tem para transmitir aos outros
cristãos, e à família, em especial, os filhos dos outros
servos?
Infelizmente, vemos muitos e bons servos ocupados
realizando a obra do Senhor enquanto a sua família,
especialmente, seus filhos estão longe do Senhor. Isso ocorre
porque os pais negligenciaram a atenção que seus filhos
precisam ter para se transformarem em servos do Senhor.
Os pais precisam levar os seus a ter uma vida reverente
aos ensinos do Senhor, e isso passar por todo o viver dentro
e fora da igreja. Inclusive no que diz respeito à diversão,
ao momento de férias, lazer. Lembra-se que havia semanalmente
um dia de descanso toda semana...
A vida do crente não pode ser sem sal no que diz respeito
a lazer, e a vida intrafamiliar. Se a vida no seio
familiar/particular for só trabalho/estudo/igreja certamente
não faltará incentivo carnal para que os membros da família
do crente VÃO BUSCAR PRAZER MUNDANO LONGE DOS CAMINHOS DO
SENHOR.
Outros vão para o vale tudo, fora e dentro da igreja.
Isso também é fonte de morte. Igreja não é local de baderna
e irreverência. Igreja é local de culto, de adoração e oração.
Santuário é local soberanamente perfeito onde Deus estar
presente e deve ser respeitado como tal. Templo “dedicado” ao
Senhor é local de oração, de louvor, e nunca deve ser local
para negócios, badernas, para brincadeiras, correrias,
gritarias, festas, etc. Quando atividades estranhas ocorrem
no templo é uma profanação do santuário do Senhor.2
Em meus mais de 30 anos de cristão já vi muitos e bons
cristãos perderem seus filhos para o mundo, tanto por falta
de equilíbrio nos tratos familiares, como por falta de
reverência para com as coisas do Senhor.

2

Mais detalhes sobre profanação dos templos leia nosso trabalho em www.revelacaodabiblia.com.br:
“COMO OS TEMPLOS DO SENHOR TEM SIDO PROFANADOS”.
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Muitos crentes não ensinam os seus filhos a diferença
entre o SANTO E O PROFANO. Por vez, ensinam somente teorias
para outras pessoas. São boas pessoas para ensinarem doutrinas
as quais não vivem no seio familiar.
Com frequência vemos servos vencendo as guerras do
Senhor, tais qual Davi, ou profetizando tais qual Samuel, e
ao mesmo tempo, vivenciando a derrota na vida de seus filhos
com ocorreu com os filhos de Davi e de Samuel. Amargam a
derrota porque comportaram para com seus filhos como agiu o
fracassado profeta Eli o qual não corrigiu os seus filhos.
Enfim, podemos resumir o problema de criação de filhos,
com probabilidade acentuada de morte espiritual, em dois
grupos de crentes: Os liberais e os radicais.
Para crentes liberais tudo é santo. Para tais cristãos e
um VALE TUDO na vida cotidiana, e também dentro da igreja.
Tudo para os liberais é um viver da forma mundana de ser,
sem limites, sem disciplina, sem direção alguma. Ignoram a
palavra
de
Deus
que
manda
disciplinar,
corrigir,
moderadamente os filhos. Tais crentes acham que sabem mais
que Deus, e optam por deixar seus filhos sem limitação alguma.
Para outro grupo de crentes, os radicais, TUDO É PROFANO.
Pasmem, para tais crentes até comemora o dia de aniversário
de um familiar, uma viagem de férias, um lazer, é ALGO
PROFANO. Esses crentes são a santidade em pessoa.
Eles, com o radicalismo, transformam a vida terrena da
família em um fardo insípido inexplicável. Desta forma, a
vida dos filhos é só dor, choro, tristeza, proibições diversas
sem fundamento bíblico. Esqueceram que a alegria do Senhor é
nossa força, e que devemos nos alegrar com os que se
alegram..., portanto, devemos promover uma vida cristã de
alegria na caminhada com o Senhor.
Todo e qualquer sucesso material/espiritual de um cristão
fica seriamente comprometido quando vemos que sua família
estar abandonada e fracassada, espiritualmente falando.
O primeiro a desfrutar do “SER TU UMA BENÇÃO” deve ser a
família do crente.
Todos os pais devem ter um tempo para cuidar, para OUVIR,
para conversar, para BRINCAR/DIVERTIR, para trazer alegria
aos da sua própria casa.
Que adianta a prosperidade de um CRISTÃO na igreja, no
emprego, nas finanças, SE OS FILHOS dele estão a caminho da
5
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morte espiritual, em função da ausência de AÇÕES PROATIVAS de
tal cristão em favor de sua prole e de sua “casa”.

FUNDAMENTO
BÍBLICO
PARA
O
OBREIRO
PRIMEIRAMENTE DE SUA PRÓPRIA FAMÍLIA/CASA:


CUIDAR

I TIMÓTEO 3:2-5 Convém, pois, que o bispo seja
irrepreensível,..., vigilante,... apto para ensinar; 3 ..., não
contencioso,...; 4 Que governe bem a sua própria casa, tendo
seus filhos em sujeição, com toda a modéstia 5 (Porque, se
alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado
da igreja de Deus?) ;


I TIMÓTEO 5:8 Mas, se alguém não tem cuidado
dos seus, e principalmente dos da sua família,
negou a fé, e é pior do que o infiel;



I PEDRO 5:2 Apascentai o rebanho de Deus, que está
entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas
voluntariamente; nem por torpe ganância, mas de ânimo
pronto;



I TIMÓTEO 4:16 Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
Persevera nestas coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto
a ti mesmo como aos que te ouvem.

Você provavelmente crer, como eu, na palavra de Deus. Ela
diz que uma criança “criada” no caminho que deve andar não se
DESVIARÁ deste caminho nem mesmo depois de idoso.3
Aqui, precisamos de uma reflexão: QUAL É O CAMINHO PARA
O QUAL NOSSOS FILHOS ESTÃO SENDO EDUCADOS, GUIADOS,
CONDUZIDOS, por nós?
O caminho o qual disponibilizamos para nossos filhos é o
caminho no qual eles irão trilhar durante a vida deles.
3

PROVÉRBIOS 22:6 Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer
não se desviará dele.
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O caminho que nossos filhos irão por os pés e andar por
ele é o caminho que colocamos debaixo dos pés deles.
Há uma diferença evidente, gritante, entre estar dentro
da igreja e a igreja está dentro de nós.
Os pais NÃO PODEM TERCEIRIZAR A EDUCAÇÃO DE SEUS FILHOS,
sabendo que o trabalho, o lazer, a disciplina, a doutrinação,
fazem parte da formação de qualquer pessoal.
Por isso, não podem descansar de ensinar os filhos no
caminho do Senhor.
O fato dos filhos estarem indo aos cultos, às reuniões,
‘CARREGADOS’ por nós, NÃO É TUDO. A OBRIGAÇÃO DE EDUCAÇÃO
CRISTÃ É DADA PELO SENHOR AOS PAIS e ela é muito mais
abrangente que mera ida ao templo.
Reforçando: “Não é porque nossos filhos vão conosco à
igreja que eles estejam dentro da igreja.” Não é pelo fato de
irem ao templo que a igreja/corpo de Cristo esteja dentro do
coração/mente dos nossos filhos, e familiares.
O que uma criança irá viver durante sua vida é aquilo que
prudentemente, ou imprudentemente, colocamos, ou deixamos que
seja colocado, em sua mente/seu coração.
Muitas vezes os pais levam mecanicamente seus filhos aos
cultos.
Leva os filhos aos cultos é muito bom, e muito importante
para a vida da família inteira. Mas, não é todo.
O cumprimento da obrigação de ensino espiritual que os
pais têm para com seus filhos vai além do ato de os levarmos
aos cultos.
Se o que os pais fazem pela vida espiritual da sua prole
for só levar a igreja, esses pais estão pavimentando a
derrocada espiritual para seus filhos andarem.
Que dizer dos pais que levam seus filhos para o templo
para fazer uma profanação, uma baderna, no templo?
É comum encontrarmos pessoas que desconhecem a palavra
de Deus, vivendo dentro das igrejas.
Temos visto muitos cristãos e filhos de cristãos,
demonstrarem grande desconhecimento da palavra de Deus, mesmo
7
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tendo vivido toda sua infância/adolescência/juventude indo à
igreja.
Se alguém não conhece nem o básico da palavra de Deus não
tem como viver a palavra de Deus, porque não a conhece.
Se a pessoa aprendeu, desde novo, o caminho do mundo, o
caminho da delinquência, da irreverência, da inconsequência,
da ausência de valores bíblicos, da inaplicação da palavra
como forma de vida, mesmo sendo filho de crente, só lhe resta
o caminho do mundo para andar.
Uma pessoa não tem como permanecer, como andar, no caminho
da vida se não o conhece. Isso é fato aplicável a todos,
inclusive aos filhos de crentes.
Se a pessoa não conhece ao Senhor, e a sua palavra, essa
pessoa não tem como nascer da água da palavra de Deus, mesmo
sendo filho de crente e ter sido arrastado para dentro do
templo enquanto criança.
O assustador é vermos muitos pais, que tem atualmente
seus filhos no mundo, dizerem: Nós os “ARRASTAVA”, desde
pequenos, para a igreja.
Na fala desses pais é perceptível um erro de muitos pais
cristãos, qual seja: “A transferência da responsabilidade de
educarem os filhos no caminho da vida, para outras pessoas.
A educação espiritual dos filhos é encargo dado por Deus
aos pais, não é incumbência direta dada à igreja”.
Não é a igreja que tem a responsabilidade de educar nossos
filhos no caminho do Senhor. Portanto, não basta “arrastar”
os filhos aos cultos, e se dar por realizado com esse feito.
Pior é levar os filhos para os templos para fazer do
templo um lugar profanado, tal qual fez o sacerdote israelita
ELI E SEUS FILHOS.
A bíblia fala que os pais devem continuamente ensinar os
filhos a andarem no caminho do Senhor.
Deus determinou aos pais que eduquem seus filhos. Isso,
de manhã, de tarde, de noite, andando, assentando, levantando,
colocando o ensino na testa, na mão... Isso tudo representa
uma vida, um viver diário dos pais comprometidos/zelosos em
ensinar os seus filhos a amarem a Deus, e a temer viver longe
da proteção, e das bênçãos, do Senhor. Todo esse trabalho é
incumbência dada por Deus aos pais.
8
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A igreja ajuda, e muito, na doutrinação espiritual de
nossos filhos. Porém não é a missão principal da igreja
ensinar os filhos dos crentes, no caminho do Senhor. Isso é
obrigação dos pais.4
Outros pais levam seus filhos ao templo deixando-os
abandonados, no meio do povo, para fazerem da igreja um lugar
de baderna e irreverência. Quem faz isso está ensinando a
seus filhos a desrespeitarem a Deus, e a sua palavra. Quem
assim procede está fazendo o mesmo que o profeta Eli fez com
seus filhos. Estar honrando mais os seus próprios filhos do
que a Deus. O resultado de agir contra o santuário de Deus é
a morte dos filhos e dos pais – risco de morte física e
espiritual.
FUNDAMENTO BÍBLICO:


I SAMUEL 2:22,27-29 Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto
seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que
em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 27 E veio um
homem de Deus a Eli, e disse-lhe: Assim diz o SENHOR: ... 29 Por que
pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha
morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes
do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel?

Vimos, por mais de três décadas em várias igrejas por
onde passamos, muitos pais os quais fizeram a semelhança de
Eli. O resultado da irreverência, invariavelmente, foi vermos
seus filhos crescerem cada vez mais na carnalidade, e, por
não desenvolverem a vida espiritual, deixarem o caminho da
fé, NÃO RARO JUNTAMENTE COM SEUS PAIS.
Por fim, muitos desses filhos, sem disciplina, deixaram
de vir aos cultos, e foram viver a vida mundana, foram andar
4

DEUTERONÔMIO 6:1-9,20-21 Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o

SENHOR vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprísseis na terra a que passais a possuir; 2 Para que
temas ao SENHOR teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, e teu
filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. 3

Ouve,

pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o SENHOR
Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. ... 6 E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração;
7 E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te
e levantando-te. 8 Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. 9 E
as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas...C/C
DEUTERONÔMIO 11:18-22 Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e ataias por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. 19 E ensinai-as a vossos
filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te; 20 E
escreve-as nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas; 21 Para que se multipliquem os vossos dias e os dias
de vossos filhos na terra que o SENHOR jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra.
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nos caminhos próprios do mundo que aprenderam desde criança.
Foram viver a irreverência, a vida profana, foram andar longe
do caminho da vida – longe de Jesus...
Depois de mais de 30 anos de igreja, e vendo crianças
sendo criadas dentro do templo, mas fora da igreja, sabemos,
e temos muitos exemplos, de pais que não educaram seus filhos
aos pés do Senhor. Esse tipo de pais não educa os filhos NEM
ACEITAM QUE A IGREJA EDUQUE OS FILHOS DELES.
Esses pais, apenas, “largavam
templo, às vezes aos cuidados
igualmente, despreparadas/(os).

os filhos” dentro do
de professoras/(es),

O resultado do abandono espiritual foi quase, QUASE,
sempre: Essas crianças crescem, viram adolescentes, jovens,
e deixam de seguir(?) o Senhor da vida. Mais acertadamente,
já de muito tempo não seguiam ao Senhor, pois não obedeciam
à sua palavra, nem fora nem dentro da igreja.
Nestes casos, não dizemos que abandonaram a igreja porque
nunca tiveram o viver no corpo de Cristo como forma de vida.
O fato é que, para muitos, a igreja foi apenas o “parque
de diversão”, o “playground”, onde foram levados para brincar,
bagunçar, correr, brigar por brinquedos e/ou por lanches/ por
status, fazer “bullying”...
Essas crianças não eram da igreja, elas apenas foram
“arrastadas” para o templo para um breve momento de diversão,
no interior, e, nos arredores do templo.
Muitas crianças não vão ao templo para uma edificação
espiritual, para orar, adorar a Deus, mas ali estão, por
força, para brincarem e se divertirem, enquanto os pais tentam
assistir aos cultos.
Os pais que assim se deixam enganar, não tenham dúvidas,
seus filhos não estão sendo ensinados no caminho do Senhor.
Nesses casos, esses filhos estarão andando pelo caminho da
irreverência e da falta respeitos com os ensinos e com as
coisas santas do Senhor.
Muitos lugares produzem salas e atividades extra culto
para as crianças estarem isoladas das atividades de culto a
Deus. Isso faz que uma criança cresça sem aprender qual é a
utilidade do templo e o que é feito ali.
Na maioria das vezes, essas salas de atividades extras,
diversas da adoração, para crianças, servem para produzir um
cristão irreverente, tradicional, sem zelo, nem temor a Deus,
10
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nem à casa de Deus. Crescem sem entender o que é a adoração
e o culto a Deus.
O caminho do Senhor é o caminho da reverência, da fé, da
oração, do respeito, da clara identificação da diferença entre
o que é santo e o que é profano.
Atitude pior do que apenas levar o filho ao templo é
quando um pai nada faz pela vida espiritual dos filhos. Há
pais que são inativos para com seus filhos. Estes nem mesmo
levam seus filhos aos cultos. Estes pais acham melhor deixar
seus filhos dormindo, ou preenchendo a mente com as mensagens
dos filmes, das novelas, dos programas da tv, do “game”, da
“net”, do “zap”, do “facebook”, ou quando muito, os deixam
estudando para o futuro secular, em pleno horário de culto.
Então, se seus filhos apresentarem, atualmente, algo que
aparenta ser um desvio do caminho do Senhor “o” aparente
DESVIO DO CAMINHO, DE FATO, NÃO É UM DESVIO DO CAMINHO. Pois,
nestes casos, esses filhos, NA VERDADE, NUNCA ESTIVERAM NO
CAMINHO DO SENHOR.
Podem até ter aparentado estar andando no caminho... No
entanto, o caminho que eles andam HOJE é o caminho no qual
foram ensinados a andar – pois, a palavra de Deus não falha.
Muitos pais, hoje tristes e envergonhados com a conduta
de seus filhos, atribuem a vida dos filhos, longe de Jesus,
ao fato dos filhos exercerem o LIVRE-ARBÍTRIO que Deus lhes
deu.
Dizem que seus filhos escolheram deixar o caminho do
Senhor por terem o livre-arbítrio. Esses pais, REPETEM A
OMISSÃO com essa atitude. Novamente, tentam se livrar da culpa
de não terem ensinado seus filhos no caminho da vida.
Muitos fazem como Adão e Eva fizeram quando pecaram, no
jardim do Éden: Não confessaram a responsabilidade que tinham
por seus atos falhos, antes transferiram para Deus o motivo
de seus pecados.
Hoje, muitos, cristãos, e não cristãos, tem atribuído
seus pecados, e de seus filhos, ao fato de Deus ter dado o
livre-arbítrio ao homem. Não veem que os pecados, nossos e de
nossos filhos, são frutos das desobediências nossas, e de
nossos filhos, agem como Adão/Eva.5
5

Adão disse que pecou por causa da mulher que Deus lhe deu. Isto é: Adão disse,
indiretamente, que Deus era o culpado pelo pecado que Adão cometera pelo fato do Senhor
ter lhe dado Eva como mulher.
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O pecado dos filhos não é fruto somente do livre-arbítrio.
Mas também da desobediência dos pais por não os ter capacitado
a exercer o livre-arbítrio contra o pecado.
Por desobediência a palavra de Deus, por omissão dos pais,
em educar os filhos no caminho da vida, os pais se tornaram
coautores, coparticipantes, do pecado de seus filhos.
Existem muitos problemas, e agravantes, com a atitude de
não assumirmos os nossos pecados, de não assumirmos nossas
responsabilidades pelas nossas falhas.
O principal problema é o fato de não haver arrependimento,
nem confissão de pecados, e consequentemente, não haverá
perdão por pecados não arrependidos / confessados.
Vejamos com mais detalhes os problemas gerados pela falta
de confissão e de arrependimento:


Quando falhamos/pecamos devemos confessar e DEIXAR,
abandonar a falha/pecado. No entanto, o pai que hoje
transfere a culpa do erro dos filhos para o livre-arbítrio
é o mesmo que anteriormente transferiu à igreja a
responsabilidade de ensinar a seus filhos no caminho do
Senhor. Podemos chama-lo de pais transferidores de
responsabilidades;

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO ‘UM’ PROCESSO
PARA OBTER PERDÃO:
 I JOÃO 1:6-10 Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em
trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. 7 Mas, se andarmos

na

luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue
de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 8 Se
dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há
verdade em nós. 9 Se

confessarmos os nossos pecados, ele é
fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos
purificar de toda a injustiça. 10 Se dissermos que não pecamos,
fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
Eva, por sua vez, disse que a culpa pelo pecado da desobediência que tinha cometido
era da serpente – uma criatura feita por Deus. Eva, indiretamente, também, disse que
Deus era o responsável pelo pecado ao transferi seu pecado para outra criatura feita
por Deus.
Desta forma Adão e Eva transferiram a culpa pelos seus próprios pecados, diante
de Deus.
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Segundo
problema
gerado
pela
transferência
de
responsabilidade/culpa: É que ao não assumirmos nossos erros
e responsabilidades pelos pecados, também, TERCEIRIZAMOS a
solução para os pecados nossos e de nossos filhos.
Se não admito a minha culpa também não assumo o ônus do
que fazer para resolver, com essa nova atitude de omissão a
solução não vem.
No caso dos filhos mortos, não surge à solução porque o
“filho” morto espiritual não irá importunar o mestre em busca
de vida.
Também não aparece solução porque você, que está vivo,
por se achar sem culpa, não descruza os braços para lutar
pela vida de seus filhos.
Como nem o filho morto, nem você, o inerte, vão à busca
da vida para seu filho, a morte permanece alojada no seio da
sua família.
O correto é: Assuma a sua responsabilidade pela falha de
não ter criado sua prole no caminho da vida, e assuma o
encargo de alcançar a vida de Jesus, para seus filhos e
familiares.
A sua “CRIA” morreu? Vá buscar a solução aos pés do mestre
e Senhor da vida.
Nunca diga que a responsabilidade é de seus filhos, ou do
livre-arbítrio que eles receberam de Deus. Diga sim: “EU”
FALHEI/PEQUEI em não educar os meus filhos no caminho do
Senhor.
Confesse seus pecados/falhas ao Senhor, e vá buscar
“VOCÊ” mesmo, a solução.
Faltou o pão da vida? Reponha abundantemente o pão da
vida para eles. Não fique arrumando “culpados” diferentes de
você mesmo.
Nem fique choramingando, nem se conforme com o morto
dentro de sua família. A solução é Jesus para que os mortos
tenham vida.
Vá buscar o Senhor, na oração, no Jejum, no louvor, na
humildade, no arrependimento, nas madrugadas, na leitura da
palavra para poder ensinar a seus filhos,... Certamente que
Jesus poderá ressuscitar aquele que morreu.
13
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Pois bem, não espere que uma “criança morta” / “cega”
saia por ai em busca de luz e vida. Saiba que seu “morto”,
sequer sabe como fazer para receber luz, nem tem condições
espirituais para isso. Ele está morto, e um morto nada pode
fazer por si mesmo. Se seu “morto” soubesse como permanecer
vivo, não teria morrido, não teria ficado espiritualmente
cego/morto.
Não se ache irresponsável como o marido da Sunamita, como
a mulher de ELI, como a mulher de Samuel – que de tão omissas
sequer são citas na bíblia.
Faça como a responsável Sunamita – na época de Elizeu, ou
como Jairo – durante o ministério terreno de Jesus. Vá tu
mesmo
buscar
a
Jesus
pela
vida
dos
teus
descendentes/familiares.
Não desista da sua responsabilidade, não desista de dar
vida nova a seus filhos e familiares.
Sua prole/família morreu? Você sabe quem pode dar vida.
Jesus é a vida eterna, e é quem pode dar vida eterna, aos
nossos filhos e familiares.
CORRA em busca do “homem de Deus”, procure diligentemente
por Jesus, ainda há esperança de ressurreição para seu parente
morto.
Alguém da família morreu? Vá buscar a Jesus. Mas, antes,
sejamos humildes e assumamos nossos erros. Confessemos nossas
falhas, e os pecados do nosso morto, e o Senhor nos
justificará de toda a injustiça.
Confessemos nossas falhas em não ensinarmos nossos filhos
no caminho da vida. Assim, sendo responsável, o Senhor trará
de volta a vida de nossos mortos – filhos/familiares.

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA NÃO SERMOS IRRESPONSÁVEL COM
A VIDA/SAÚDE ESPIRITUAL DE NOSSOS FILHOS:


II REIS 4:18-20,22-27 E, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter
com seu pai, que estava com os segadores, 19 E disse a seu pai: Ai, a minha
cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. 20 E
ele o tomou, e o levou à sua mãe; e esteve sobre os seus joelhos até ao meio dia,
e morreu. 22 E chamou a seu marido, e disse: Manda-me já um dos moços,
e uma das jumentas, para que eu ”corra” ao homem de Deus, e volte.
23 Então albardou a jumenta, e disse ao seu servo: Guia e anda, e não te
detenhas no caminhar, senão quando eu to disser. 24 Então albardou a
14
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jumenta, e disse ao seu servo: Guia e anda, e não te detenhas no

caminhar, senão quando eu to disser. 25 Partiu ela, pois, e foi ao
homem de Deus, ao monte Carmelo; e sucedeu que, vendo-a o homem de
Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: Eis aí a sunamita. 26 Agora, pois,
corre-lhe ao encontro e dize-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido?
Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. 27 Chegando ela, pois, ao
homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés; mas chegou Geazi para
retirá-la;... 29 E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão
na tua mão, e vai; se encontrares alguém não o saúdes, e se alguém te saudar,
não lhe respondas; e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. 30 Porém disse
a mãe do menino: Vive o SENHOR, e vive a tua alma, que não te hei de

deixar. Então ele se levantou, e a seguiu. 31 E Geazi passou adiante deles, e
pós o bordão sobre o rosto do menino; porém não havia nele voz nem sentido;
e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: O menino não
despertou. 32 E, chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia

morto sobre a sua cama. 33 Então entrou ele, e fechou a porta sobre
eles ambos, e orou ao SENHOR. 34 E subiu à cama e deitou-se sobre o
menino, e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os
olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele; e a
carne do menino aqueceu. 35 Depois desceu, e andou naquela casa de
uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele, então
o menino espirrou sete vezes, e abriu os olhos. 36 ... E chamou-a, e veio a
ele. E disse ele: Toma o teu filho. 37 E entrou ela, e se prostrou a seus pés,
e se inclinou à terra; e tomou o seu filho e saiu;


MARCOS 5:21-23,35-36,39-42 E, passando Jesus outra vez num barco para
o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão; e ele estava junto do mar.
22 E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendoo, prostrou-se aos seus pés, 23 E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está
moribunda; rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare, e viva.
35 Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a
quem disseram: A tua filha está morta; para que enfadas mais o Mestre? 36 E
Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas,
crê somente. 39 E, entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A
menina não está morta, mas dorme. 40 E riam-se dele; porém ele, tendo-os
feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e
entrou onde a menina estava deitada. 41 E, tomando a mão da menina, disselhe: Talita cumi; que, traduzido, é: Menina, a ti te digo, levanta-te. 42 E logo
a menina se levantou, e andava, pois já tinha doze anos; e assombraram-se
com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse;
e disse que lhe dessem de comer.
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OS PROBLEMAS MAIORES, QUANDO É DITO QUE OS PAIS DEVEM
DOUTRINAR SEUS FILHOS COM A PALAVRA DE DEUS, SÃO:


Como os pais instruirão seus filhos no conhecimento da
palavra do Senhor se, a maioria dos cristãos,
atualmente, não conhece a palavra do Senhor?
O Problema se agrava pois muitos preferem adotar os
ensinos do mundo a crer e ensinar a palavra do Senhor a
seus filhos.
Sabia que Jesus disse que erramos por não conhecermos
a palavra de Deus?
Lembra-te quando foi a última, senão nenhuma, vez na
qual leste a bíblia por mais de uma hora seguida? Lembrate quando parastes, por meia hora que seja, para meditar
no que ouviu de um pregador, ou meditou profundamente no
que leu na bíblia? Lembra-te quando fez isso tudo junto
com seus filhos?
Alguma vez “REMOEU” o que ouviu, para saber se o
pregador não falou contra a palavra de Deus?6 Ajudou aos
seus a entenderem o sentido correto do que foi pregado?
Meditou, por “minutos”, na palavra para ver se a
percepção inicial do que alguém pregou, ou o seu
discernimento do que ouviu, não estava contrário ao
“conjunto” dos ensinos bíblicos?
Sabia que Josué e Timóteo receberam do Senhor a
ordem de estudar a palavra para poder ensinar, e também
poder vivê-la?
Sabia que o Senhor instruiu o profeta Daniel, no
conhecimento da palavra, desde o dia em que Daniel
“APLICOU-SE” a ler e a entender a palavra do Senhor, e
que até anjos foram enviados para auxiliar a Daniel no
conhecimento da vontade de Deus?

6

ATOS 17:11 Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado
receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim.
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Sabia que a palavra de Deus determina que ela seja
‘ESTUDADA’ por todos os que têm prazer no Senhor?
No entanto, o cristão tem engrossado a estatística
dos que perdem tempo envolvido com coisas as quais nada
acrescentam à vida espiritual dos cristãos, e de seus
filhos.
Tem-se notícia que a média de visualização dos
programas de televisão, no mundo, é próximo de quatro
horas e meia, por dia, e que os brasileiros estão no
topo deste ranque maligno.
Quase todos os filmes, comuns, têm mais de uma hora
de duração... Alguns filmes especiais têm duração
superior a duas horas.
Um capítulo de novela, incluindo os comerciais, dura
aproximadamente uma hora, todos os dias. Para complicar,
algumas tevês apresentam, em média, quatro novelas por
dia...
Lembra-se de quantos filmes, capítulos de novelas e
documentários vistes nos últimos trinta dias, e de
quanto tempo ficou no computador, na internet, nos
fones, zap?
Lembra-te de quanto tempo você buscou aprender da
bíblia como se comportar, e como ensinar a seus filhos
a andarem diante de Deus?
Dificilmente o tempo que um cristão dedica para
conhecer ao Senhor se igualará com tempo perdido ouvindo
a voz do “mundo que jaz no maligno”,7 com todos os seus
recursos tecnológicos. Todas com muita tecnologia pronta
para enganar, matar, roubar e destruir a fé do cristão
em Deus.
Você poderá perguntar: Qual o problema de vê tv,
assistir filme, navegar nas “nets”, nos “zaps”, nos
“faces”, do mundo?

7

I JOÃO 5:19 Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno.
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Resposta: A princípio, aparentemente, não há
problema. Porém, saiba que aquilo que você semeia na sua
mente é o que você irá colher, viver.
Se você encher TUA MENTE e a de teus filhos, DE
COISAS DO MUNDO com toda certeza será COISAS DO MUNDO,
próprias para a carnalidade, que você irá colher.
Quem enche sua mente, e o de seus filhos, com coisa
da vida eterna, com a palavra de Deus, irá colher VIDA
em abundância, aqui e na eternidade.
Quem se

entorpece,

e a seus filhos, de coisa do

mundo, quem se enche do amor às concupiscências do mundo,
IRÁ colher coisas do mundo.
O problema de quem semeia as coisas do mundo em sua
mente e que também colherá a morte física da alma – a
primeira morte, e a morte espiritual do espírito do homem
– a segunda morte.
O fruto da semente que o homem semear isso ele
colherá, diz a palavra de Deus.8
Ninguém colhe frutos diferentes da semente que
semeou. Isso é obvio, entretanto, nos esquecemos
facilmente desse ensino bíblico, quando estamos nos
entupindo de ensinos do mundo, até mesmo ensinos
racionais sobre criação de filhos são malignos. Servos
de Jesus criam seus filhos pelos ensinos de Jesus e nunca
pela filosofia humana.
Queremos que nós e nossos FILHOS sejamos servos do
Senhor. Para tanto, não podemos semear em nossas mentes
as sementes daqueles, entre os quais está o anticristo,
que não querem servir a Deus.


8

As perguntas anteriores desembocam nas próximas: Como ser
instrutor dos filhos se a melhor forma de instruir é

O HOMEM COLHE AQUILO QUE SEMEIA.
 PROVÉRBIOS 22:8 O que semear a perversidade segará males...

 GÁLATAS 6:7 Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem
semear, isso também ceifará.
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ensinando através do “EXEMPLO NO VIVER A PALAVRA”, um
ENSINO PELA PRÁTICA, sendo que um grande número dos
cristãos é pouco praticante da palavra. Então, como irão
ensinar aquilo que não vivem?
VOCÊ e eu somos LIVRES, TEMOS O LIVRE-ARBÍTRIO, dado por
Deus,9 para fazermos o que bem quisermos.
Saibamos, PORÉM QUE o nosso FUTURO, e de nossos filhos,
DEPENDE DE nossas ESCOLHAS. Escolhamos, então, o caminho da
vida para nós, para nossas famílias, para nossos FILHOS.
Escolhamos, pois, conhecermos e viver a palavra no seio de
nossas famílias, para nosso bem e de nossos filhos, e de todos
das nossas famílias.
Quem não conhece as sagradas escrituras não tem como
viver, nem como ministrar aos FILHOS, o que a bíblia ensina,
porque não a conhece.
Escolhamos, pois, aprendermos a palavra de Deus e vivela. Porque quem não nasce da palavra, quem não vive a palavra
do Senhor, NÃO ENTRARÁ NO REINO DE DEUS.10
Saiba que o adversário tem feito de tudo para destruir as
famílias. O inimigo busca corromper os pais, os filhos e todos
os demais membros das famílias.
Uma das estratégias do inimigo é afastar os cristãos da
palavra do Senhor. Ele introduz ensinos humanos, e malignos
para substituir a bíblia, no ensino da constituição,
preservação, e condução das vidas em família.

9

APOCALIPSE 22:11 Quem é injusto, faça injustiça ainda; e quem está sujo, suje-se ainda; e
quem é justo, faça justiça ainda; e quem é santo, seja santificado ainda.

10

O CRISTÃO NECESSITA CONHECER A PALAVRA PARA VIVER DE ACORDO COM ELA,
SEM ISSO NÃO HAVERÁ SALVAÇÃO:


JOÃO 3:5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da
água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus;



EFÉSIOS 5:26 Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra.
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O resultado do abandono da palavra de Deus como meio de
condução da vida do homem, e sua família, são as destruições,
e abominações reinante no seio familiar e social, atualmente.
As contaminações a cada dia se alastram, epidemicamente,
matando física e espiritualmente a humanidade.
Todo tipo de abominação, libertinagens, e práticas
ultrajantes ao corpo, à alma e ao espírito do homem virou o
certo, o DEFENSÁVEL, o politicamente correto, em nossos dias.
Muitas abominações pode ser o correto para o homem,
atualmente, mas é o incorreto, o indefensável, o condenável
pelas sagradas escrituras e, consequentemente, diante de
Deus.
Muitos se esqueceram, inclusive vários cristãos, que o
corpo humano é um templo para o Espírito Santo de Deus. Por
isso não deve ser maculado, violado, manchado nem destruído.
A bíblia ensina que a pessoa a qual vier a destruir o
templo, o seu corpo, Deus destruirá tal pessoa.11 Por isso que
o inimigo faz de tudo para macular e destruir os templos – os
corpo-humanos. Com essa ação, ele faz as pessoas perderem a
oportunidade de salvação, levando-as a serem condenados
juntamente com o dragão.
O adversário sabe do juízo de Deus, sobre o pecado, e
sabe que Deus não habita em corpos maculados pelo pecado.
Deus é santo é nós precisamos ser santificados, separados
de tudo que desagrada a Deus.12 Sem a separação do viver em

11

O CORPO HUMANO É UM TEMPLO PARA MORADA DE DEUS EM ESPÍRITO. DEVEMOS MANTER-NOS
VIVOS E SANTOS.
 I CORÍNTIOS 3:17 Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o

templo de Deus, que sois vós, é santo.
12

I PEDRO 1:15 Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em

toda a vossa maneira de viver;
20
CRIAÇÃO DE FILHOS SEGUNDO A BÍBLIA.DOCX
VERSÃO DE: sexta-feira, 29 de maio de 2020- 12:21:39.
PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL:REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM

pecado, Deus não habitará em nós para nos limpar,
14 e livra da condenação da lei de Moises.15

13

dirigir

O inimigo sabe que sem a direção e a presença de Cristo
em nós não há salvação para o homem – por isso o inimigo luta
para macular os corpos humanos, e afastar o homem de Jesus,
a fonte da vida.
Por ação do maligno as mentes de adultos e crianças têm
sido cauterizadas, dia após dia. Com essa ação, todos os
valores éticos, morais, espirituais, e bons costumes
milenares, são tratados como “fobias”, “preconceitos”,
“crimes”,
“desrespeitos
às
liberdades
individuais”,
“intolerâncias”, “desrespeito às diversidades”, etc.
O astuto rei das trevas tem induzido a produção de: Leis,
diversões, teologias, usos e costumes diversos, novas
(in)moralidades. Continuamente são criados novos atos
politicamente
corretos(?),
entretanto,
espiritualmente
envenenado pelo maligno, e eficientemente mortais, para
todos, cristãos e não cristãos.
Todas essas armas e instrumentos deturpados são formas de
proceder do inimigo e são totalmente CONTRÁRIOS AOS ENSINOS
DO SENHOR.
Essas tempestades de invencionices malignas servem para
MATAR, ROUBAR E DESTRUIR a credibilidade na bíblia, e
consequentemente, servem para promover a eliminação da FÉ EM
DEUS.
Com os atos do adversário, os mandamentos do Senhor têm
sido enxovalhados, ridicularizados, e trocados por feitos e
doutrinas da “árvore do mal” – o pai da mentira, o provedor
das trevas.

13

TITO 3:5 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,

nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo;
14

ROMANOS 8.14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de

Deus;
15

GÁLATAS 5:18 Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei.
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Deixando para trás as ações e ensinos do dragão,
vamos adiante. Retornemos a criação dos filhos,
segundo a palavra de Deus – SEGUNDO a bíblia...
FUNDAMENTO BÍBLICO
LIMITES BÍBLICOS:


PROVÉRBIOS 13:24

seu filho,

mas

SOBRE

CORREÇÃO,

DISCIPLINA

E

O que não faz uso da vara odeia

o que o ama, desde cedo o

castiga;
...Desde ”cedo” o

VEJA ISSO, QUEM AMA:

castiga.
O Senhor diz que não se domestica um leão velho, nem tem
como o desperta-lo.16 Noutro versículo e dito que não se
dobra uma vara depois de crescida, pois a mesma irá
quebrar e não se envergará.
Por isso, quem retarda a disciplina de seus filhos,
esperando-os crescerem, não mais surtirá efeito a
disciplina tardia.
A disciplina, o ensino, deve ser desde cedo senão passará
da hora adequada. Seus filhos não mais irão atendê-lo.
Educar os filhos nos caminhos de Deus É UM ATO DE
OBEDIÊNCIA E DE FÉ, tal qual fez ABRAÃO.
FUNDAMENTO BÍBLICO ENSINANDO COMO EDUCAR OS FILHOS:


16

GÊNESIS 18:18-19
Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande
e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? 19 Porque
eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e à sua
casa depois dele, para que guardem o caminho do SENHOR, para agir

GÊNESIS 49:49 ... um leão velho; quem o despertará?
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com justiça e juízo; para que o SENHOR faça vir sobre Abraão o que acerca
dele tem falado;


DEUTERONÔMIO 4:8-10 E que nação há tão grande, que tenha estatutos
e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? 9 Tão
somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças
daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração
todos os dias da tua vida; e as farás saber a teus filhos, e aos filhos de
teus filhos. 10 O dia em que estiveste perante o SENHOR teu Deus em
Horebe, quando o SENHOR me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir
as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na
terra viverem, e as ensinarão a seus filhos;



DEUTERONÔMIO 6:5-9 Amarás, pois, o SENHOR teu Deus de todo o teu
coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. 6 E estas palavras,
que hoje te ordeno, estarão no teu coração; 7 E as ensinarás a teus filhos e
delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e
deitando-te e levantando-te. 8 Também as atarás por sinal na tua mão, e
te serão por frontais entre os teus olhos. 9 E as escreverás nos umbrais de tua
casa, e nas tuas portas;



EFÉSIOS 6:1-4 Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor,
porque isto é justo. 2 Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro
mandamento com promessa; 3 Para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre
a terra. 4 E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas criai-os na
doutrina e admoestação do Senhor;



II TIMÓTEO 3:14-15 Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de
que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, 15 E que desde a tua
meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a
salvação, pela fé que há em Cristo Jesus;



PROVÉRBIOS 22:15 A estultícia 17 está ligada ao coração da criança, mas a

vara da correção a afugentará dela.


PROVÉRBIOS 29:15 A vara e a repreensão dão sabedoria,
mas a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe;



PROVÉRBIOS 6:23 Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz; e as
repreensões da correção são o caminho da vida;

17

Sinônimos de estultícia: burrice, estupidez, inépcia, brutalidade, ignorância, grosseria, indelicadeza...
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PROVÉRBIOS 19:20 Ouve o conselho, e recebe a correção, para que no
fim sejas sábio;



PROVÉRBIOS 23:13,14 Não retires a disciplina da criança; pois se a
fustigares com a vara, nem por isso morrerá; 14 Tu a fustigarás com a
vara, e livrarás a sua alma do inferno.



HEBREUS 12:7 Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos;
porque, que filho há a quem o pai não corrija?



HEBREUS 12:11 E, na verdade, toda a correção, ao presente, não parece
ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de
justiça nos exercitados por ela;



SALMO 23:4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não
temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado
me consolam.

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA OS PAIS CRIAREM OS FILHOS COM
AMOR:


GÊNESIS 22:2 E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a
quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma
das montanhas, que eu te direi.

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA OS PAIS CRIAREM OS FILHOS COM
DIÁLOGO:


ÊXODO 13:8 E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo
que o SENHOR me tem feito, quando eu saí do Egito;



ÊXODO 13:14 E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: Que é
isto? Dir-lhe-ás: O SENHOR nos tirou com mão forte do Egito, da casa da
servidão.

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA OS PAIS CRIAREM SEUS FILHOS
COM O HÁBITO DE TRABALHAR:
24
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ÊXODO 20:10 Mas o sétimo dia é o sábado do SENHOR teu Deus; não
farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, ... que está dentro
das tuas portas;



DEUTERONÔMIO 5:14 Mas o sétimo dia é o sábado do SENHOR teu
Deus; não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha...

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA OS PAIS CRIAREM SEUS FILHOS
COM PUDOR:


LEVÍTICO 18:10 A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, a sua
nudez não descobrirás; porque é tua nudez.

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA OS PAIS CRIAREM SEUS FILHOS
NO TEMOR DO SENHOR:


DEUTERONÎMIO 6:2 Para que temas ao SENHOR teu Deus, e guardes
todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, e teu filho, e o
filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados.

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA OS PAIS CRIAREM SEUS FILHOS
NA CASA DO SENHOR / NA PRESENAÇA DO SENHOR/ NA
COMUNHÃO:


DEUTERONÔMIO 12:18 Mas os comerás perante o SENHOR teu Deus,
no lugar que escolher o SENHOR teu Deus, tu, e teu filho, e a tua filha, e o
teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas; e perante o
SENHOR teu Deus te alegrarás...

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA OS PAIS
“REINADO DO SENHOR” SEUS FILHOS:


TRANSMITIREM

O

I REIS 1:13 Vai, e chega ao rei Davi, e dize-lhe: Não juraste tu, rei senhor
meu, à tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de
mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias?



I REIS 5:5 E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do SENHOR meu
Deus, como falou o SENHOR a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei
em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome.
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FUNDAMENTO BÍBLICO PARA OS PAIS SE ALIMENTAREM E
ALIMENTAREM A SEUS FILHOS COM A PALAVRA DO SENHOR –
PÃO DA VIDA:
 I REIS 17:13 E Elias lhe disse: Não temas; vai, faze conforme à tua palavra;
porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei o aqui; depois
farás para ti e para teu filho.

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA OS PAIS NÃO DESISTIREM DE
SEUS FILHOS, MESMO DEPOIS DE MORTO ESPIRITUALMENTE:


I REIS 17:17-22 E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta
mulher, dona da casa; e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum
fôlego ficou. 18 Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de
Deus? vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniqüidade, e matares
a meu filho? 19 E ele disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço, e
o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua
cama, 20 E clamou ao SENHOR ... 21 Então se estendeu sobre o menino
três vezes, e clamou ao SENHOR, e disse: O SENHOR meu Deus, rogo-te
que a alma deste menino torne a entrar nele. 22 E o SENHOR ouviu a voz de
Elias; e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu.



II REIS 4 :19-35 E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça!
Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. 20 E ele o tomou, e o levou à sua
mãe; e esteve sobre os seus joelhos até ao meio dia, e morreu. 21 E subiu ela, e
o deitou sobre a cama do homem de Deus; e fechou a porta, e saiu. 22 E chamou
a seu marido, e disse: Manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para
que eu corra ao homem de Deus, e volte. 23 E disse ele: Por que vais a ele hoje?
Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. 24 Então albardou a
jumenta, e disse ao seu servo: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar,
senão quando eu to disser. 25 Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao
monte Carmelo; e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a
Geazi, seu servo: Eis aí a sunamita. 26 Agora, pois, corre-lhe ao encontro e
dize-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho?
E ela disse: Vai bem. 27 Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte,
pegou nos seus pés; mas chegou Geazi para retirá-la; disse porém o homem de
Deus: Deixa-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o SENHOR me
encobriu, e não me manifestou. 28 E disse ela: Pedi eu a meu senhor algum
filho? Não disse eu: Não me enganes? 29 E ele disse a Geazi: Cinge os teus
lombos, toma o meu bordão na tua mão, e vai; se encontrares alguém não o
saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas; e põe o meu bordão sobre o
rosto do menino. 30 Porém disse a mãe do menino: Vive o SENHOR, e vive a
tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou, e a seguiu. 31 E
26

CRIAÇÃO DE FILHOS SEGUNDO A BÍBLIA.DOCX
VERSÃO DE: sexta-feira, 29 de maio de 2020- 12:21:39.
PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL:REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM

Geazi passou adiante deles, e pós o bordão sobre o rosto do menino; porém não
havia nele voz nem sentido; e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso,
dizendo: O menino não despertou. 32 E, chegando Eliseu àquela casa, eis que
o menino jazia morto sobre a sua cama. 33 Então entrou ele, e fechou a porta
sobre eles ambos, e orou ao SENHOR. 34 E subiu à cama e deitou-se sobre o
menino, e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos
dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele; e a carne do
menino aqueceu. 35 Depois desceu, e andou naquela casa de uma parte para
a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele, então o menino espirrou sete
vezes, e abriu os olhos
Como vemos até aqui, Deus tem uma formula infalível para
a educação dos filhos. O método único é criar os filhos na
presença, nos caminhos, do Senhor.
O mundo, ao contrário, manda criar as crianças sem
limites, sem trabalho, sem disciplina, sem a palavra de Deus,
sem correção...
Muitos e bons servos falharam na educação de seus filhos.
Estes servos “desobedeceram” a palavra do Senhor e criaram
seus filhos para o “mundo”. Porque criaram seus filhos fora
da orientação que o Senhor deixou para esse fim.
Quem cria seus filhos “seguindo o ensino do mundo”, e não
segundo a palavra do Senhor, está “CRIANDO PESSOAS PARA O
MUNDO”. Foi assim com Samuel, com Davi, com Eli, com
Salomão,...
Outros servos criaram seus filhos na obediência à palavra
do Senhor, Exemplos a serem seguidos: Jonadabe,18 Felipe – o
evangelista,19...

18

JEREMIAS 35:6,8,10 Porém eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadabe, filho de Recabe, nosso pai, nos
ordenou, dizendo: Nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem vossos 8 Obedecemos, pois, à voz de Jonadabe, filho de
Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou; de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem
nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas; 10 Mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e
fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadabe, nosso pai.
19

ATOS 21:8,9 E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesaréia; e, entrando

em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. 9 E tinha este quatro filhas virgens, que
profetizavam.
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Cada servo deve escolher o caminho no qual seus filhos
irão trilhar. Se o caminho de Deus/ da vida, ou o caminho do
mundo / da morte.
Aquilo que os pais servem a seus filhos como forma de
vida é aquilo que seus filhos irão desfrutar por toda a vida
na terra. O ensino dos pais irá influenciar até depois da
morte biológica, morte da alma, fim da vida terrena...
Os filhos, como diz a bíblia, são flechas nas mãos do
homem valente.20 Muitos pais têm lançado seus próprios
filhos/suas flechas no caminho da perdição. Outros,
sabiamente, têm lançado seus filhos/flechas no caminho da
vida eterna.
Quem cria filhos para serem servos do Senhor, servos
salvos, há de criá-los segundo a palavra.
Devemos criar nossos filhos com disciplina, amor,
correção, trabalho, repreensão, diálogo,... Conforme a
palavra do Senhor manda fazer.
A palavra sempre se cumpre. Afinal, ela manda criar a
criança no caminho em que ela deve andar, e ainda na velhice
não se desviará do caminho em que foi criada.21
O problema esquecido por muitos é: Se você criou seguindo
o curso/caminho do mundo é ESTE O CAMINHO que sua “cria” irá
andar.

A seguir alguns exemplos de servos que negligenciaram o
ensino de seus filhos.

7. DAVI DESCUMPRIU A PALAVRA DE DEUS NO TOCANTE A CRIAÇÃO DE SEUS
FILHOS?
RESPOSTA: Sim. Davi criou filhos para o mundo, ao não os criar
nos caminhos do Senhor, como determinava a palavra de Deus.

20

SALMO 127:4 Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade.

21

PROVÉRBIOS 22:6 Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele.
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Sabemos que o próprio Deus disse que Davi eram um homem
segundo o coração de Deus.
O que se deve entender e que Davi foi um homem segundo o
coração de Deus quanto ao Louvor, a adoração, a se arrepender
de seus pecados, a vencer todas as guerras do povo de Deus.
Mesmo assim, NÃO ENSINOU OS SEUS PRÓPRIOS FILHO A VIVEREM A
PALAVRA DE DEUS.
Dizemos isso porque Davi sequer perguntava a seu filho
Adonias “porque você fizeste assim?”, 22 quando Adonias agia
com erro.
Davi, de igual forma, foi omisso quando o seu filho Amnom
estuprou a irmã Tamar.23
Por causa do estupro Amnom foi assassinado por outro filho
de Davi, POR ABSALÃO. Novamente Davi se omite e não corrigi
o Absalão o fato de ter ASSASSINADO O PRÓPRIO IRMÃO.
Absalão depois MATAR AMNOM foi usurpar o trono do Pai e
para tal intentou matar o próprio Davi.
Como vermos os filhos de Davi não andavam nos caminhos
do Senhor porque Davi era omisso quanto a ensinar seus filhos
a temerem a Deus.
A seguir mais um exemplo de sacerdote que criou seus
filhos sem a doutrina da palavra do Senhor.

8. O PROFETA ELI DESCUMPRIU A PALAVRA DE DEUS AO CRIAR OS SEUS
FILHOS?
RESPOSTA: SIM. Eli NÃO DISCIPLINOU OS FILHOS NOS CAMINHOS DO
SENHOR. Esse fato levou-os a serem desrespeitosos para com o
templo e para com os atos de culto ao Senhor.
O profeta Eli foi RELAXADO NO TOCANTE ÀS COISAS
ESPIRITUAIS. Ele não se preocupou em preparar seus filhos no
conhecimento e TEMOR ao Senhor. Resultado: Deus matou Eli e
os filhos de Eli, num mesmo dia.
FUNDAMENTO BÍBLICO CONFIRMANDO QUE ELI ERA ACOMODADO COM O
ESTADO DEPLORÁVEL DE SEUS FILHOS, POR ISSO NÃO OS CORRIGIA :

I REIS 1:6 E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim?
II SAMUEL 13:12,14 Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel; não
faças tal loucura. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz; antes, sendo mais forte do que ela, a forçou, e se deitou com
ela.
22

23
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I SAMUEL 3:11-13 E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer
uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os
ouvidos. 12 Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto
tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. 13 Porque eu já
lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniqüidade que
ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis,
não os repreendeu;

 I SAMUEL 3:18 Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe
encobriu. E disse ele: Ele é o Senhor; faça o que bem parecer aos seus olhos;


I SAMUEL 2:12 Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial;
não conheciam ao SENHOR. 22 Era, porém, Eli já muito
velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de
como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à
porta da tenda da congregação. 23 E disse-lhes: Por que fazeis tais
coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. 29 Por que
pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei
na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para
vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de
Israel? 34 E isto te será por sinal, a saber: o que acontecerá a teus
dois filhos, a Hofni e a Finéias; ambos morrerão no mesmo dia.

A seguir mais um exemplo de servos que não educaram os
filhos nos caminhos do Senhor.

9. O PROFETA SAMUEL DESCUMPRIU A PALAVRA DE DEUS AO CRIAR OS SEUS
FILHOS?
RESPOSTA: SIM. Samuel era um sacerdote segundo o coração de
Deus. No entanto, ele não cumpriu a palavra do Senhor no
tocante a educar seus filhos no caminho do Senhor.

10. HÁ EXEMPLO DE SERVOS QUE TRANSMITIRAM A OBRA DE DEUS AOS
FILHOS?
Abraão, Isaque, Jacó, José, Jonadabe, Felipe...
 ATOS 21:8,9 E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele
estávamos, chegamos a Cesaréia; e, entrando em casa de Filipe, o
evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. 9 E tinha este quatro filhas
virgens, que profetizavam.
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 JEREMIAS 35:12-19 Então veio a palavra do SENHOR a Jeremias, dizendo:
13 Assim diz o SENHOR dos Exércitos, o Deus de Israel: Vai, e dize aos
homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis
instrução, para ouvirdes as minhas palavras? diz o SENHOR. 14 As palavras
de Jonadabe, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem
vinho, foram guardadas; pois não beberam até este dia, antes obedeceram o
mandamento de seu pai; a mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e
falando, não me ouvistes. 15 E vos tenho enviado todos os meus servos, os
profetas, madrugando, e insistindo, e dizendo: Convertei-vos, agora, cada um
do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses
para servi-los; e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais; porém
não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. 16 Visto que os
filhos de Jonadabe, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que
ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu, 17 Por isso assim diz o
SENHOR Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá, e
sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que falei contra eles; pois
lhes tenho falado, e não ouviram; e clamei a eles, e não responderam. 18 E à
casa dos recabitas disse Jeremias: Assim diz o SENHOR dos Exércitos, o Deus
de Israel: Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadabe, vosso pai, e
guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos
ordenou, 19 Portanto assim diz o SENHOR dos Exércitos, Deus de Israel:
Nunca faltará homem a Jonadabe, filho de Recabe, que esteja na minha
presença todos os dias.

11. CONCLUSÃO.
Os cristãos em geral, pela falta do viverem a palavra de
Deus, não ensinam os seus filhos andarem no caminho do Senhor.
Essa falta de atitude de fé acaba por criar inimigos, e fontes
de confusões, dentro da própria família dos cristãos.
A deficiência, dos pais, no ensino, e na vivência, da
palavra do Senhor faz que os próprios genitores produzam e
alimente seus inimigos no seio familiar.
Não é por acaso que atualmente temos visto filhos matarem
os próprios pais, e pais matarem seus filhos.
Por outro lado, os filhos que não honram a seus pais
acabam por acumularem muitas derrotas em suas vidas.
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Quem não honra a seus pais é privado de uma vida longa e
também é privado de uma vida de sucesso, é o que diz a palavra.
VAMOS REMOER UM POUCO MAIS A QUESTÃO DE ENSINO DO NOSSO
FILHOS, SEGUNDO O MANDAMENTO DO SENHOR.

MANDAMENTOS DO SENHOR QUANTO A ENSINAR OS FILHOS NO
CAMINHO DELE:
 DEUTERONÔMIO

6:1-9,20-21

Estes,

pois,

são

os

mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o
SENHOR vosso Deus para ensinar-vos, para que os
cumprísseis na terra a que passais a possuir; 2 Para que temas
ao SENHOR teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e
mandamentos, que eu te ordeno, tu, e teu filho, e o filho de teu filho,
todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. 3
Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e
muito te multipliques, como te disse o SENHOR Deus de teus pais, na terra
que mana leite e mel. ... 6 E estas palavras, que hoje te ordeno,

estarão no teu coração; 7 E as ensinarás a teus filhos e delas
falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e
deitando-te e levantando-te. 8 Também as atarás por sinal
na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. 9 E
as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas...
C/C
 DEUTERONÔMIO 11:18-22 Ponde, pois, estas minhas palavras

no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa
mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. 19 E ensinaias a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando
pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te; 20 E escreve-as nos
umbrais de tua casa, e nas tuas portas; 21 Para que se multipliquem
os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o SENHOR jurou
a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. 22 Porque se
diligentemente guardardes todos estes mandamentos, que vos ordeno para os
guardardes, amando ao SENHOR vosso Deus, andando em todos os seus
caminhos, e a ele vos achegardes. 23 Também o SENHOR, de diante de vós,
lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas
do que vós. 24 Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso; desde o
deserto, e desde o Líbano, desde o rio, o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será
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o vosso termo. 25 Ninguém resistirá diante de vós; o SENHOR vosso Deus
porá sobre toda a terra, que pisardes, o vosso terror e o temor de vós, como já
vos tem dito. 26 Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição;
27 A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do SENHOR vosso Deus,
que hoje vos mando; 28 Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos
do SENHOR vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno,
para seguirdes outros deuses que não conhecestes.

Dissecando/remoendo esses versículos para entender
melhor a responsabilidade dos pais no tocante ao
sucesso espiritual e material, dos seus filhos:


DEUTERONÔMIO 11:18 “Ponde, pois, estas minhas palavras no

vosso coração”: Os pais devem “pôr/inserir/colocar”
as palavras do Senhor NA MENTE de seus filhos.
Os pais devem preencher a mente dos filhos com a
palavra do Senhor. Fazer isso não é uma opção
para os pais, é um “mandamento” de Deus.
Não é o filho que deve buscar entender, buscar
conhecer a palavra do Senhor. Os pais têm o
mandamento do Senhor para preencher a mente de
seus filhos com a palavra de Deus.
Muitos filhos de “crentes” têm sido criados,
educados, preenchidos, pela Televisão, pelos
jogos e brinquedos eletrônicos, pelos filmes,
pelos canais de TV por assinatura, pala babá,
pela internet, em suma, PELO MUNDANISMO.
Nestes casos, como esperar que seus filhos
venham a ser “servos” de Deus se os filhos NÃO
foram criados para serem filhos de Deus?
Recentemente, ao visitar uma família de
crentes, pelo meio da tarde, numa fazenda próxima
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da capital Federal, encontrei crianças de (uns)
11, 9 e 8 anos, meninos e menina, assistindo filme
pornográfico, na TV a cabo, por volta da 15:00hs,
sem a menor cerimônia, (com naturalidade?).
Seus pais pagaram uma TV por assinatura e
sequer tomavam conhecimento do que suas crianças
estavam assistindo.
Trabalhei por quase 10 anos, maior parte do
tempo, altas horas da noite, numa das maiores TVs
aberta de nosso país.
Ali, mormente, depois da meia noite eram
transmitidos filmes e programas impróprios para
menores de 18 anos.24 Isso, devido às senas e
aberrações sexuais, senas de bruxarias /
feitiçarias / idolatrias, e também senas de
violências, as mais diversas.
Essa TV disponibilizava estudos estatísticos,
a seus anunciantes, para fins de programação
comercial.
Nos estudos eram citadas todas as faixas
etárias. Neles eram apresentados um grande número
de crianças, de tenra idade, menos de 8 anos,
assistindo à programação durante todo o dia, e
um grande percentual, até alta madrugada.
Podem ter certeza que entre os adultos e
crianças, ali contabilizados, estavam muitos
cristãos adultos, e também muitas crianças filhas
de cristãos.

24

Impróprios para qualquer pessoa que queira ter a MENTE/CORAÇÃO limpos.
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Todos eles enchendo a mente/coração com o
lixo da violência, da pornografia, da feitiçaria,
da idolatria, do destemor a Deus, de todas as
naturezas possíveis.
A forma mundana de viver atualmente piorou
muitíssimo com o advento e popularização da
internet.
FUNDAMENTO BÍBLICO PROIBINDO UM CRISTÃO DE VIVER
SEGUNDO A CONCUPISCÊNCIA DO MUNDO:


JOÃO 2:15-17 Não ameis o mundo, nem o que há no mundo.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque
tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai,
mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua
concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus,
permanece para sempre.

SONHOS DADOS PELO SENHOR FALANDO SOBRE A MALIGNIDADE
DA MAIORIA DOS PROGRAMAS APRESENTADOS NA TELEVISÃO:
1. Um cristão, conta que em 1996 ou 97, após ter ficado
aproximadamente por sete anos sem televisão em sua residência,
veio a comprar uma televisão e um vídeo cassete, para sua
residência. Naquele mesmo dia, à noite, teve um sonho. Nele o
Senhor lhe disse que aquele “irmão” tinha colocado uma serpente
venenosa dentro de sua própria casa;
2. Uma cristã, idos de 1992/94, teve um sonho onde o
“adversário” desenhava a face de cada criança da igreja, filhos
de cristãos, na tela de uma televisão. Tudo isso, enquanto as
crianças assistiam um programa infantil que era transmitido
todas as manhãs na TV aberta. Quando o “inimigo” concluía o
desenho, daquela criança, de imediato, a criança morria;
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3. Outro crente, idos de 2014, teve um sonho onde os crentes eram
árvores frondosas e frutíferas. No sonho era visto um painel no
chão. O painel era semelhante a teclas de piano. Estava disposto
como tabuleiro de jogos (tipo brincadeira de amarelinha).
Cada tecla daquele mosaico representava uma novela televisiva.
Quando um irmão pisava naquele teclado de imediato o irmão era
eletrocutado e morria. Instantaneamente, o crente ficava como
uma árvore queimada, sem folhas. Somente sobrava o esqueleto
daquela árvore transformada em carvão.
No sonho, só o ato de lembrar de um capítulo das novelas, era
visto que os crentes entravam em convulsão, e automaticamente
caiam num ataque epilético.
Os pais e cristãos em grande número têm
desprezado a palavra de Deus como meio e forma de
vida para si e para SEUS FILHOS.
Muitos cristãos esqueceram que a mente/o coração
deve estar cheio da palavra de Deus, porque a pessoa
irá
viver/expressar/falar
aquilo
que
seu
coração/mente estiver cheio/a.
FUNDAMENTO BÍBLICO MOSTRANDO que devemos guardar e
encher nossas mentes com coisas próprias da “vida”,
e não com o mundanismo – coisas da morte:



Sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procedem as
fontes da vida.
PROVÉRBIOS 4:23

 MATEUS 5:8 Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a
Deus;
 MATEUS 12:35 O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu
coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más.
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 MATEUS 13:15 Porque o coração deste povo está endurecido, E ouviram de
mau grado com seus ouvidos, E fecharam seus olhos; Para que não vejam com
os olhos, E ouçam com os ouvidos, E compreendam com o coração, E se
convertam, E eu os cure.
 MATEUS 15:8,18-20 Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me
honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. 18 Mas, o que
sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem. 19 Porque do
coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição,
furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. 20 São estas coisas que contaminam
o homem; mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem.
 MARCOS 7:20-23 E dizia: O que sai do homem isso contamina o homem. 21
Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os
adultérios, as prostituições, os homicídios, 22 Os furtos, a avareza, as
maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.
23 Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem.


DEUTERONÔMIO 11:18 “Ponde, pois, estas minhas palavras... na

vossa alma”: Principalmente, a palavra alma, na
bíblia, é vida física / biológica. Alma,25 aqui,
é sinônima do viver cotidiano, da vida diária dos
filhos.
O que se percebe é que: não basta preencher
a mente/coração com a palavra. Os pais tem a
obrigação/o mandamento de Deus para preencher o

25

PARA ENTENDER MELHOR O QUE É CORPO ALMA E ESPÍRITO LEIA NOSSO TRABALHO: “SALVAÇÃO DO
CORPO DA ALMA OU ESPIRITO”. ADIANTANDO UM POUCO O ASSUNTO ALMA:
Muitos são os usos dados à palavra alma dentro da bíblia, e também no imaginário
popular. Inclusive é usada palavra alma como sinônimo de espírito do homem.
Entretanto, o homem tem alma/vida biológica, tem corpo/carne/ossos/medulas, e tem
espírito.
O que vai voltar para Deus depois da morte da alma, morte desta vida
biológica, é o espírito do homem.
A alma deixará de existir com a morte biológica. O corpo deixa de existir após a
decomposição, “post-mortem”, da alma.
O espírito do homem existirá para sempre, por ser porção espiritual dada por Deus.
Se o homem tiver aceitado a Jesus, O ESPÍRITO DESTE HOMEM irá existir para sempre, em
alegrias eternas, com Deus.
Se este homem não tiver sido salvo por Jesus, o espírito deste homem irá existir
para sempre em tormento, e sem Deus...
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viver, o cotidiano dos filhos com o ‘EXERCÍCIO’
da palavra de Deus.
Na mente está à teoria, a palavra na letra,
mas somente saber a palavra não é suficiente.
Os servos têm que levar seus filhos agir conforme
aquilo que aprendeu da palavra do Senhor.
A palavra na alma/no viver é o exercício diário da
palavra de Deus que preencher a mente dos filhos. Os pais
têm a responsabilidade de levar os filhos a viverem a
palavra do Senhor.


DEUTERONÔMIO 11:18 ”...Atai-as por sinal na vossa mão, para que
estejam por frontais entre os vossos olhos”: As mãos falam de:
trabalho, do participar, do produzir de forma regular,
útil, honesto e saldável. Os filhos devem trabalhar tendo
sempre diante de si a palavra de Deus. Ela impõe limites
e determina a forma correta para o proceder produtivo.
Tanto de patrões quanto de empregados. INCLUSIVE ELA
repreende severamente à preguiça, a usura, a ociosidade,
a desonestidade no trabalho de qualquer natureza.
Os servos devem ensinar seus filhos desde a tenra
idade a trabalharem.
O
trabalho
é
fonte
de
desenvolvimento,
aprimoramento e cura da personalidade pervertida.

de

O mundo tem retirado das crianças o trabalho. No
entanto, o trabalho é uma ótima fonte de ensino do “bem
fazer honestamente”.
Os humanos negam às crianças o direito de se
desenvolverem, e se aprimorarem através do TRABALHO
honesto. Fazem isso sob o falso ensino o qual prega a
proibição do trabalho da criança.
O que prejudica as crianças é a OCIOSIDADE E NUNCA O
TRABALHO honesto e dentro dos limites próprios à sua pouca
idade.
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Existem muitos estudos científicos confirmando que a
personalidade de uma pessoa se completa até os 12.
Entretanto, por esses mesmos estudos e dito que mais de
60% do que a pessoa será quando crescer se forma até os
4,5 anos de idade. Dar para perceber porque o inimigo que
que uma pessoa venha a trabalha apenas depois de 16
anos...
Uma pessoa a qual foi formatada/criada sem ter
aprendido a trabalhar é uma pessoa deficitária quanto à
disposição, e a forma honesta, e regular, de participar
produtivamente do mundo.
Pessoas que não aprenderam a trabalhar quando
crianças tenderão a ganhar “a vida” pelo meio mais fácil,
pelo “jeitinho” quase sempre desonesto.
Pessoas as quais não gostam de trabalhar, por não
terem aprendido o valor disso, desde criança, terão uma
personalidade voltada a por as mãos em bens e serviços
às custas dos outros, pelo menor esforço, mas quase sempre
de forma desonesto, ou no mínimo amoral, antiético...


DEUTERONÔMIO 11:19 “Ensinai-as a vossos filhos, falando delas

assentado em tua casa”: Muitos “crentes”, não poucos
mesmo, são cristãos na igreja e na presença de
outros pessoas, em público. Porém, em casa, na
intimidade do lar, são pessoas as quais vivem
totalmente fora do que manda ser a palavra de
Deus.
Não podemos esquecer que O BOM EXEMPLO DE VIDA É A
MAIOR e a MELHOR FORMA de ensinar a palavra de Deus aos
filhos.
Os servos devem ser servos em qualquer lugar, muito
mais dentro dos seus lares. Pois, os seus filhos estão
copiando tudo.
Os seres humanos, por excelência, são seres sociais
“COPIADORES”.
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Nossos cérebros têm áreas especializadas. Uma delas
é especialista em copiar, em espelhar tudo que vemos.
Por causa da nossa capacidade natural de espelhar o
que vemos é o motivo de bocejarmos quando vemos alguém
bocejando. Diante do bocejo logo, logo, terá um monte de
gente bocejando. O cérebro dos demais irá forçar cada um
a copiar o bocejo o qual viu.
Todavia, não é somente o bocejo que tendemos a
copiar: Copiamos tudo, quer seja algo bom ou maligno.
Quando dentro de um lar, os pais, têm um proceder
fora do padrão da palavra seus filhos estarão copiando,
também, os desajustes e defeitos do proceder dos pais.
A verdade é que uma ovelha malhada gera outra com as
mesmas marcas.
Uma pessoa tende a REPRODUZIR TANTO OS ERROS QUANTO
os ACERTOS que vivenciou. Principalmente no seio familiar
onde OS ERROS E DESCONFORMIDADES COM A PALAVRA SÃO
REPETIDOS DIARIAMENTE diante dos filhos. Eles são e serão
reprodutores desses erros em seus viver.
Claro que se os pais estão vivendo em seus lares,
ACERTADAMENTE, conforme a palavra do Senhor, os filhos
destes pais, também, serão reprodutores deste proceder
CONFORME A PALAVRA DE DEUS.


DEUTERONÔMIO 11:19 ...”Ensinai-as a vossos filhos,...

Andando pelo caminho”:
Há um ensino a ser transmitido pelos pais a seus
filhos, durante o caminhar para o céu, e também pelo
presente século.
Os pais devem ser as colunas espirituais de seus
lares. Os filhos necessitam aprender a andar “com Jesus”.
A principal caminhada e a principal área de nossa
vida é O ANDAR NO CAMINHO DA VIDA, é o andar com Jesus.
Esse ensino precisa ser transmitido a nossos filhos.
Eles precisam ver que as prioridades dos pais é
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primeiramente o reino de Deus. Somente depois do andar
no caminho da vida é que os pais devem colocar as demais
coisas, mesmo que necessárias para um bom viver neste
mundo.
Servir a Deus deve ser a prioridade na vida dos
filhos. Os filhos dos servos precisam aprender isso com
seus pais.
Infelizmente, vemos pais que força os filhos a
inverter as prioridades. Colocam primeiro “tudo” e
“quaisquer” coisas, somente depois se sobrar tempo,
energia, dinheiro, e que vem O REINO DE DEUS. Isso fará
que seus filhos tratem o caminhar com Deus como algo sem
valor, ou como última opção na vida deles.
Precisamos saber que há uma maldição,26 e não benção,
para quem vive correndo primeiro para as suas próprias
necessidades materiais, é colocando, sempre, em segundo
plano o caminhar pelo caminho da vida.


DEUTERONÔMIO

11:19

“Ensinai-as

a vossos filhos,...

Deitando-te:”
Remoendo o que é deitar no contexto espiritual acima:
(AQUI). Deitar fala de descanso. Representa o lazer, para
o descanso. Demonstra prazer natural. Aponta para o
deleite, delicia-se, folgar, comunhão, dentro de um
proceder honroso/honesto/puro... etc.
O Senhor Jesus é o nosso verdadeiro descanso, é o
nosso prazer, é o nosso deleite, é nosso momento de
comunhão, é o nosso lazer, é quem nos dar folga dos nossos
muitos fardos diários...
Todavia, o Senhor sabe que somos pó, e que
necessitamos, também, de deixar “deitar” o corpo físico.

AGEU 1: 5-11 Ora, pois, assim diz o SENHOR dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. 6 Semeais muito, e
recolheis pouco; comeis, porém não vos fartais; bebeis, porém não vos saciais; vesti-vos, porém ninguém se aquece; e o
que recebe salário, recebe-o num saco furado. 7 Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. 8
Subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa; e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o SENHOR. 9 Esperastes
o muito, mas eis que veio a ser pouco; e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que
causa? disse o SENHOR dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à
sua própria casa. 10 Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. 11 E mandei vir a seca
sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz; como
também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos.
26
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Necessitamos igualmente de descanso / férias / folga
/ deleite terreno, natural e com a devida moderação.
A pesar dessa necessidade física não pode o
cristão/servo achar que a título de descanso/férias ele
pode fazer de tudo, e de qualquer maneira.
Há um ENSINO A SER TRANSMITIDO PELOS PAIS AOS FILHOS
durante o “deitar-se”, no momento do descanso dos pais.
Os pais precisam desfrutar das boas coisas desta vida
sabendo que seus filhos estarão aprendendo que O SENHOR
também está ali, e deve estar em primeiro lugar em tudo
nas nossas vidas.
O SERVO NÃO SAI DE FÉRIAS DO SENHOR, nem os pais saem
de férias da nobre missão de ensinar a seus filhos como
servirem ao Senhor em tudo.
Saímos de férias, para o lazer, somente das nossas
ocupações terrenas. Nunca os pais podem sair de férias
da nobre missão de servirem ao Senhor.
Um desses serviços espirituais prestado ao Senhor é
o ENSINO da PALAVRA DE DEUS a SEUS FILHOS, É ENSINARMOS
A NOSSOS FILHOS A SEREM FILHO DE DEUS.
Os pais nunca “deveram” abandonar a postura/atitude
de servos com desculpa de estarmos em nossa intimidade,
em nosso lar, ou viajando de férias.
Os servos sempre devem andar ordenadamente, mesmo em
momentos de descanso terreno.
Há sempre alguém de olho observando o nosso proceder,
principalmente os filhos e a família.
A família, os FILHOS ESTÃO vendo e IRÃO COPIA O
PROCEDER de seus pais, quer seja uma atitude santa, ou
um proceder mundano/profano.27
Não é porque estamos num “NECESSÁRIO” momento de
descanso/lazer que iremos pôr, e ENSINAR nossos filhos a
colocarem, os “olhos” nos lixos do mundo.

27

II TESSALONICENSES 3:7 Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos
houvemos desordenadamente entre vós.
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OS SERVOS NÃO PODEM FAZER DE SEU MOMENTO DE DESCANSO
A HORA DE assentar a mesa dos escarnecedores.
Participar do que é servido na mesa do mundanismo é
encher o nosso coração/mente de coisas as quais destroem
a nós e a nossos filhos.
Maus hábitos destroem tanto o corpo físico, como
nossa moral, como nossa personalidade, como os bons
costumes e, também, por fim a nossa vida espiritual.

FUNDAMENTO DEMONSTRANDO QUE OS SERVOS DEVEM ESCOLHER
BEM O TIPO DE LAZER PARA SI E PARA SEUS FILHOS:


I CORÍNTIOS 15:33,34 Não vos enganeis: as más conversações
corrompem os bons costumes. 34 Vigiai justamente e não pequeis...;



LUCAS 11:34,36 A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho
simples, também todo o teu corpo será luminoso; mas, se for mau,
também o teu corpo será tenebroso. 36 Se, pois, todo o teu corpo é luminoso,
não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia
te ilumina com o seu resplendor;



SALMO 1:1,2 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o
conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se
assenta na roda dos escarnecedores. 2 Antes tem o seu prazer na lei do
SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite.
O servo tem que ser servo do Senhor, também, durante
suas férias, seu descanso, seu momento de prazer/lazer.
Os servos do Senhor não podem achar que na intimidade
do seu quarto, no seu “deitar”, no seu lazer é um valetudo, entre quatro paredes.28
Um proceder desordenado, e profano/abominável, pode
interromper a comunhão, e até privar-nos da salvação.
Os filhos estão vendo/sabendo/aprendendo com o
proceder de seus pais, inclusive com o “deitar” de seus
pais.
O descanso, o lazer, o prazer, “as férias”, o
casamento têm que ser SEGUNDO OS LIMITES DO ESPÍRITO SANTO

28

LEIA NOSSO ESTUDO : “SEXO LICITO E ILICITO SEGUNDO A BIBLIA “ , PARA MAIORES
ESCLARECIMENTO SOBRE A INTIMIDADE DO CASAL.
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e da forma natural, sem excessos mundanos. Tudo na vida
dos servos tem que estar circunscrito na palavra de Deus.
Os pais, porque estão no momento regular de
lazer/deitar-se, não podem descuidar do ENSINO que deve
ministrar a seus FILHOS.
Os filhos precisam aprender a serem servos do Senhor
também na área do descanso, do lazer.
DEUTERONÔMIO 11:19 “Ensinai-as

a vossos filhos,...

Levantando-te;”
Remoendo o que é “levantar” no contexto espiritual
acima: Levantar é um ato de erguer, se por de pé, se
projetar, prosperar, construir, subir, elevar, edificar,
trabalhar...
O mundo tem sua forma de “levantar”. Quase sempre
passando por cima de tudo e de todos.
O homem do mundo “levanta-se” pisando em tudo e em
todos. Para se erguer, se projetar, o homem mundano faz
de
tudo:
rouba,
menti,
fofoca,
politicagem,
desonestidade,
falsidade,
sabotagem,
escarnece,
omissões, subornos, bajulam...
Os servos do Senhor devem se afastar completamente
da forma de proceder do homem do mundo quando busca se
levantar.
Nós dependemos do Senhor, e das armas do Senhor, para
nos colocar em pé. Quem nos faz prosperar e o Senhor.
Quem nos edifica é o Senhor. Quem nos faz ter bens
diversos é a benção do Senhor. ESSE PROCEDER DEVE SER
ENSINADO A NOSSOS FILHOS.
Os pais devem viver e ensinar aos filhos QUE É DEUS
QUEM NOS LEVANDA E NOS MANTEM DE PÉ. Devemos nos abster
de usar armas do mundo para obter a vitória.
Ensinamos a nossos filhos que é Deus quem nos põe
por CABEÇA. Devemos ensinar a nossos filhos o viver por
fé no Senhor. Não é a nossa sabedoria, nossos meios,
nossas armas, que nos faz levantar.
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O Senhor é a nossa vitória, nossa força, nossa luz...
Devemos ensinar a nossos filhos a dependerem do senhor
para sermos vitoriosos.
Ensinamos aos filhos que não é o nosso braço de carne,
e mente humana, que nos dar a vitória. A nossa vitória
em tudo se chama: JESUS.
REFERÊNCIAS SOBRE NOS ERGUER CONFIADOS NO SENHOR. DEVEMOS
ENSINAR isso A NOSSOS FILHOS:
 SALMO 27:1 O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem
temerei? O SENHOR é a força da minha vida; de quem me recearei?
 SALMO 20:7,8 Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós
faremos menção do nome do SENHOR nosso Deus. 8 Uns encurvamse e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé;
 SALMO 127 1,2 Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os
que a edificam; se o SENHOR não guardar a cidade, em vão vigia a
sentinela. 2 Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o
pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono;
 SALMO 44:3 Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço
os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto
te agradaste deles;
 JUIZES 7:2 E disse o SENHOR a Gideão: Muito é o povo que está contigo,
para eu dar aos midianitas em sua mão; a fim de que Israel não se glorie
contra mim, dizendo: A minha mão me livrou.
A PROMESSA DE BENÇÃO DO SENHOR PARA PAIS OS QUAIS
ENSINAREM E PARA OS FILHOS QUE APRENDEREM A VIVER
SEGUNDO A PALAVRA DO SENHOR:


DEUTERONÔMIO 11:21-28 Para que se multipliquem os vossos dias
e os dias de vossos filhos na terra que o SENHOR jurou a vossos pais
dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. 22 Porque se diligentemente
guardardes todos estes mandamentos, que vos ordeno para os guardardes,
amando ao SENHOR vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a
ele vos achegardes. 23 Também o SENHOR, de diante de vós, lançará fora
todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós.
24 Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso; desde o deserto, e
desde o Líbano, desde o rio, o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será o vosso
termo. 25 Ninguém resistirá diante de vós; o SENHOR vosso Deus porá sobre
toda a terra, que pisardes, o vosso terror e o temor de vós, como já vos tem
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dito. 26 Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição; 27 A
bênção, quando cumprirdes os mandamentos do SENHOR vosso Deus, que
hoje vos mando; 28 Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do
SENHOR vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para
seguirdes outros deuses que não conhecestes.
Quando é suprimida a correção e também o trabalho as
pessoas terão uma PERSONALIDADE DEFICIENTE de valores,
entre esses valores faltará a disposição para o trabalho
bem como faltará o respeito por tudo, e por todos, tendo
em vista que não aprendeu a ter limites, e a respeitar
as demais pessoas, e o resto do mundo e principalmente a
Deus.
Uma pessoa criada sem correção e distante dos ensinos
da palavra do Senhor não respeita nem mesmo a DEUS. Tendo
em vista que não o conhece, nem o serve. Disso resulta a
total derrocada material e espiritual.

12. OSCULO SANTO.
Que o Senhor nos ajude a viver a palavra Dele. Inclusive
no tocante a honrar pai e mãe e também quanto a ensinar os
nossos filhos.
Que o Senhor nos ajude a viver a palavra de Deus como um
todo.
Que possamos viver a palavra de Deus que é fonte de
vida, para nós e todos os nossos familiares.
A paz do Senhor Jesus. Amém.

46
CRIAÇÃO DE FILHOS SEGUNDO A BÍBLIA.DOCX
VERSÃO DE: sexta-feira, 29 de maio de 2020- 12:21:39.
PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL:REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM

