
em tempos difíceis
Criando Filhos 



Estamos vivendo um tempo muito difícil 

no Brasil e no mundo 



‘‘Eis que os filhos são herança da parte do 

Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. 



Como flechas na mão dum homem valente, 

assim são os filhos da mocidade. 
Bem-aventurado o homem que enche deles 

a sua aljava’’. 

Salmo 127:3-5a 



Isto hoje em dia FOI MUDADO para:



‘‘Eis que os filhos são um fardo da parte do 

Senhor, e o fruto do ventre deve ser uma forma 

de nos testar.



Como fonte de um trabalho infindável e 

irritação contínua, assim são os filhos 
da mocidade. 



Infeliz o homem que escuta seu vizinho 

perguntar, ‘‘Todas essas crianças são
 seus filhos?" 



O que está errado?  



Valores cultura X Princípios Cristãos 



Necessidade imperativa de os pais investirem 

nas futuras gerações.



EXEMPLO BÍBLICO
  Ezequias e seu filho Manassés 



“Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma 

enfermidade mortal. 



 O profeta Isaías, filho de Amoz, foi 
visitá-lo e lhe disse: — Assim diz o Senhor: 

“Ponha em ordem a sua casa, porque você 

morrerá; você não vai escapar.” 

2 Reis 20:1 NAA 



 “Mas Ezequias não correspondeu aos 

benefícios que lhe foram feitos, pois o seu 

coração se exaltou.” 

2 Crônicas 32:24 NAA 



“Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não 

lhe agradeceu, pois era orgulhoso.” 

2 Crônicas 32:24 NTLH 



“Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra 

do Senhor: “Eis que virão dias em que tudo o 

que houver no seu palácio, isto é, 



tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de 

hoje, será levado para a Babilônia; não ficará 

coisa alguma, diz o Senhor. 



Alguns dos seus próprios filhos, gerados por 

você, serão levados, para que sejam eunucos no 

palácio do rei da Babilônia.” 



Então Ezequias disse a Isaías: 
Boa é a palavra do Senhor que você falou. 



Pois ele pensava assim: 
“Enquanto eu viver haverá paz e segurança.” 

2 Reis 20:16-19 NAA 



“Manassés tinha doze anos de idade quando 

começou a reinar... Fez o que era mau aos olhos 

do Senhor... queimou o seu filho em sacrifício, 

adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava 

com médiuns e feiticeiros. 



Fazia continuamente o que era mau aos olhos 

do Senhor, para o provocar à ira. Também 

pegou a imagem de escultura da deusa Aserá 

que ele tinha feito e a colocou no templo.”

2 Reis 21:1-7 NAA



“Farei deles um objeto de espanto para todos 

os reinos da terra, por causa de tudo o que 

Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, 
fez em Jerusalém.”

Jeremias 15:4 NAA 



VOCÊ PERCEBE QUE COMO UM PAI, DEUS COLOCOU 

DENTRO DE VOCÊ O PODER DE MUDAR AS 

GERAÇÕES E AS GERAÇÕES VINDOURAS? 



COMO? 
Vivenciando os princípios de Deus para 

a paternidade. 



“Pais não provoqueis a ira a vossos filhos,
 mas criai-os na doutrina e admoestação 

do Senhor.” 

Efésios 6:4 



Como você 
faz isso? 



1– AME A DEUS  



“Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o 

único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de 

todo o seu coração, de toda a sua alma e de 

todas as suas forças”

Deuteronômio 6:4,5 NVI 



‘‘As palavras indicam o caminho, mas os 

EXEMPLOS ARRASTAM’’. 

Napoleão Bonaparte (1769-1821) 



2 - CONDUZA SUA 
FAMÍLIA 



“Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno 

estejam em seu coração. Ensine-as com 

persistência a seus filhos. 



Converse sobre elas quando estiver sentado em 

casa, quando estiver andando pelo caminho, 

quando se deitar e quando se levantar. 



Amarre-as como um sinal nos braços e 
prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das 

portas de sua casa e em seus portões.” 

Deuteronômio 6:6-9 NVI 



“Devemos educar uma criança vinte anos 
antes dela nascer.” 

Agostinho de Hipona  



“A coisa que mais me impressiona sobre a 

América é a forma como os pais obedecem a 

seus filhos.”  

Edward – Duque de Windsor 



PAIS seu papel 
é tão importante.  



Você pode treinar e mudar gerações 
e gerações vindouras. 


