
ENSINO E VIDA CRISTÃ NO LAR 
A EDUCAÇÃO CRISTÃ COMEÇA NO LAR 

Deuteronômio 6.4-9; Provérbios 22.6 

 

Introdução 

Diz-se que 40% do caráter de uma pessoa é formado até 3 anos, e 80% até os 8 anos. Os 

20% restantes serão formados ao longo da vida até a morte. 

A cultura judaica tinha o lar como uma escola para a formação integral das crianças.  

O moderno consumismo investe inteligentemente nas crianças. 

A melhor época para ensinar o indivíduo é na infância. A vara enverga enquanto é verde, 

depois de seca quebra-se. 

Não podemos transferir a responsabilidade da educação cristã dos nossos filhos para a igreja 

A escola dominical preenche apenas uma hora das 168 que a semana possui. 

É no lar que passamos a maior parte do nosso tempo. Portanto é aí que o ensino da Palavra 

de Deus deve ser ministrado ao coração dos filhos com uma efetividade maior. 

Precisamos, por isso, observar na Bíblia alguns princípios para a eficácia da educação cristã 

no lar. 

 

1. O comprometimento dos pais com Deus (Dt 6.4-6) 

Verso 4: “Ouve, Israel” – Dt 5.1; 9.1; 20.3; 27.9. Com este verso começa a confissão de 

fé tradicional de Israel, chamada Shemá (“Ouve”), a sua palavra inicial em hebraico. Os judeus 

piedosos a recitam duas vezes ao dia. 

De acordo com o verso 4, entendemos que o ponto de partida de uma fé vibrante é 

reconhecer que Deus é o único Senhor da sua vida. Não há espaço para outros deuses. “Javé é 

nosso Deus, Javé é o único Deus!” 

Ver Marcos 12.29. É o único SENHOR: Literalmente Javé é o único ou Javé é uno. 

O primeiro sentido destaca o fato de ele ser o único Deus de Israel e, portanto, requer do 

seu povo dedicação e amor exclusivos.  

O segundo sentido sublinha a unidade de Deus: ele não está interiormente dividido, mas é 

sempre um e o mesmo, tanto no seu ser como no seu agir. 

Verso 5: Este amor é muito mais que um mero sentimento ou uma emoção interior. Tal 

como Deus manifestou o seu amor a Israel libertando-o da escravidão do Egito (Dt 4.37; 7.8), 

assim também Israel deve manifestar o seu amor a Deus obedecendo aos seus mandamentos (Dt 

11.1, 13, 22). 

Jesus considera este mandamento como o primeiro e mais importante de todos (Mt 22.37; 

Mc 22.30; Lc 10.27). 

O pai tem que amar a Deus de todo o seu ser. Se Deus é o único e verdadeiro Deus, a fonte 

de todo o meu ser, o Criador, o bondoso e gracioso Pai, então ele deve ser adorado, exclusiva e 

espontaneamente, com tudo o que sou e tudo o que tenho. Toda a vida deve girar em torno dele. 

Deus não quer obediência meramente legalista, vazia. Ele merece e espera devoção, paixão, 

alegria e espontaneidade. As misericórdias de Deus no passado promovem esse amor! 

Esse Deus único falou conosco (verso 6). As palavras dele são nossa vida. O verdadeiro teste 

do amor é a obediência. Deus não queria uma lei escrita em tábuas de pedra, mas no coração – 

no centro da vida. Os mandamentos seriam o objeto constante de meditação e reflexão. 

A expressão mais natural do meu amor por Deus e da Palavra dele no meu coração é que 

vou influenciar os meus filhos com meu amor e minha vida alicerçada na Bíblia. 



Os pais só podem ensinar seus filhos se estiverem comprometidos com Deus. Eles só 

poderão inculcar a Palavra nos filhos se a tiver no coração. Os pais não devem apenas ensinar o 

caminho, mas, no caminho, isto é, estando nele. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar 

eficazmente – é a única forma.  

 

2. Os pais devem ensinar a Palavra propositadamente (Dt 6.6,7 a) 

A perseverança paciente dos pais. 

“Estas palavras que, hoje te ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás a teus 

filhos”. 

O ensino da Palavra em casa não “acontece” simplesmente. Os pais sérios usam todos os 

métodos, todos os tipos de ensino, todas as situações, para inculcar a Palavra de Deus e o amor 

por Deus no coração dos filhos. 

A ordem de Deus é inculcar a Palavra aos filhos. Inculcar significa “apontar, demonstrar, 

indicar, revelar, repetir com insistência para frisá-la no espírito”, O termo hebraico (shanan – 

“inculcar”) é uma palavra forte usada para descrever flechas pontiagudas, repetidamente afiadas 

para penetrar o coração ou os rins da caça (Is 5.28; Sl 45.6; 73.21). Figurativamente, palavras 

“afiadas” são aquelas que penetram (Sl 64.4; 120.14; 140.4; Pv 25.18). 

A Palavra de Deus deve ser cuidadosa e continuamente apresentada a fim de “penetrar” o 

coração da criança. 

Os pais cristãos preparam e planejam sua comunicação da Palavra de Deus para penetrar o 

coração do seu filho. Instrução diligente, consistente, coerente, constante, perseverante faz seu 

“ponto” pela repetição. 

Esse é um trabalho que exige tempo, paciência, perseverança, criatividade e muita 

dedicação. 

 

3. Os pais devem ensinar a Palavra espontaneamente (Dt 6.7 b) 

Um método criativo e informal de ensino. 

Os pais devem ter criatividade para ensinar a Palavra aos filhos. O método ensinado por 

Moisés é o peripatético, ou seja, aquele em que ensinamos de maneira informal, enquanto 

andamos pelos caminhos da vida. “Falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e 

ao deitar-te e ao levantar-te” (Dt 6.7). Os filhos devem receber o ensino na dinâmica do dia a 

dia, nas horas informais, aproveitando as oportunidades. Não tenha uma metodologia 

engessada. Não mude a mensagem. Ouse mudar os métodos. 

Esses momentos espontâneos e informais são descritos no texto como assentado em tua 

casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Em momentos de lazer no lar, 

durante viagens curtas ou longas, no final do dia (quando crianças são especialmente propensas 

a protelar a hora de dormir) e nos primeiros encontros na manhã, os pais estão prontos para 

compartilhar o que transborda em seu próprio coração – o amor por Deus e sua Palavra. 

Como e quando ensinar os filhos? 

• A qualquer hora. A instrução não deve ficar limitada a um momento devocional após o 

café da manhã ou uma história antes de dormir. Até mesmo os momentos mais rotineiros da vida 

– “quando você se assenta em casa e quando anda pelo caminho” – oferecem ocasiões para 

ensino espontâneo e criativo. Por exemplo, as formigas que carregam suas migalhas podem nos 

ensinar sobre a diligência (Pv 6.6-8). A descoberta de um cãozinho perdido pode ser oportunidade 

para uma conversa sobre a alegria que Deus sente pela salvação de pecadores perdidos (Lucas 

15). 



• Nas horas mais favoráveis ao ensino. Os teóricos do aprendizado confirmam aquilo que 

os estudantes vêm percebendo há anos: os últimos pensamentos da noite costumam ser os 

primeiros da manhã, e os primeiros pensamentos da manhã ecoam na mente durante o restante 

do dia. Os pais que querem combater a amnésia espiritual devem iniciar e terminar cada dia 

falando do Senhor, além de fazerem todo o esforço para preencherem o dia com reflexão 

espontânea sobre a sua Palavra. 

Esse processo pode incluir: 

• Tempo juntos sem distrações 

• Dedicação da parte dos pais 

• Refeições juntos 

• Viagens 

• Passeios (mostrar a natureza, etc.) 

 

4. Os pais devem ensinar a Palavra simbolicamente (Dt 6.8-9) 

O texto termina mostrando o valor de símbolos e lembranças concretas da Palavra de Deus. 

“Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E os escreverás 

nos umbrais de tua casa e nas tuas portas” (Dt 6.8-9).  

Israel deve ensinar os mandamentos de Deus diligentemente, falar deles constantemente, 

atá-los como sinal em várias partes do corpo, e escrevê-los.  

O que fora originariamente dado como uma metáfora tornou-se, mais tarde, para os judeus, 

uma ordem literal. 

Com base em Êxodo 13.9 e Deuteronômio 6.8 e 11.18, mais tarde, judeus piedosos 

começaram amarrar no braço esquerdo, acima do cotovelo e na testa uma caixinha de couro 

(chamada filactério) na qual punham passagens da Lei de Moisés (Mateus 23.5). Os judeus 

ortodoxos fazem isso ainda hoje. 

Deuteronômio 6.9. Mais recentemente, os judeus também passaram a colocar cópias do 

Shemá dentro de pequenas caixas de metal ou saquinhos de couro, pendurados às ombreiras das 

portas. Esses objetos recebem o nome de mezuzah (isto é, ombreira). 

As breves passagens da Escritura eram “sinais”, “lembranças” que representavam todo o 

conteúdo da lei, que deveria ser ensinado e observado. Quando, porém, a prática se reduziu a 

mero legalismo, o espírito da antiga ordem foi destruído. O que movia homens à obediência era 

o amor de Deus e a lembrança de suas misericórdias passadas. Tais sinais já eram suficientes em 

si mesmos, sem quaisquer lembretes físicos. 

O sinal nas mãos e as faixas entre os olhos apontavam para a necessidade de constantemente 

e, em todos os lugares, ter os mandamentos do Senhor à vista e na mente, a fim de observá-los 

no dia a dia. 

Os judeus interpretavam esse texto literalmente, adotando o uso das caixinhas de couro 

contendo cópias da Palavra de Deus, especialmente o texto de Deuteronômio 6.4 ou do 

Decálogo. Mas, infelizmente, muitas vezes esqueceram o espírito por trás da ordem. Esse texto 

(Dt 6.8-9) originariamente foi figurativo, pelo contexto da instrução, onde não pode haver dúvida 

sobre o significado não literal (no coração, verso 6, em casa e no caminho, verso 7). 

A Palavra na mão (ou antebraço, como é mais provável aqui) serve como símbolo de tudo 

que faço. A Palavra de Deus que cerca nossa família deve determinar o que fazemos e não 

fazemos.  



A Palavra entre os olhos representa tudo o que vejo e o que penso, assim como Jesus 

identificou os olhos como a lâmpada do corpo (Mateus 6.22). No Salmo 101, o salmista Davi 

reconheceu a importância de filtrarmos tudo que entra pela janela dos olhos. 

A Palavra escrita nos umbrais (da casa) e nas “portas” (provavelmente portões da cidade) 

representa todos os lugares para onde vamos. Dessa forma, a pessoa, toda a sua família e a 

comunidade se identificavam como o povo do Senhor. Nossa fé manifesta-se não somente em 

casa, mas na comunidade também! 

 

Conclusão 

Richard Baxter, líder puritano inglês, pastor e escritor (12/01/1615 a 8/12/1691 – 76 anos). 

Durante três anos, esse homem altamente capacitado por Deus pregou de todo o coração a um 

povo rico e sofisticado, mas sem resultados visíveis. Finalmente, Baxter clamou a Deus: “Senhor, 

faz algo por este povo ou então eu morro”. Conforme o relato do próprio pregador, foi como se 

Deus tivesse respondido em voz alta e recomendado a ele: “Baxter, você está trabalhando no 

lugar errado. Está esperando que o avivamento venha por meio da igreja. Tente pelo lar”, Baxter 

começou a visitar os lares, ajudando as famílias a organizarem um “altar familiar”, até que o 

Espírito Santo ateou fogo naquela congregação e fez dela uma igreja forte.  

Andamos preocupados em nossos dias com “avivamento” e “reavivamento”. Mas será que 

estamos esperando que a igreja faça aquilo que deve ter início no lar? Será que estamos 

trabalhando no lugar errado, como se uma “experiência emocional” nos desse espiritualidade 

instantânea? Ou será que o verdadeiro avivamento virá por meio do esforço de pais dedicados ao 

treinamento espiritual dos filhos no contexto do lar? Que Deus nos dê pais comprometidos em 

promover um avivamento que comece no lar cristão e deste se espalhe para toda a igreja 

brasileira, chegando até os confins da terra. É a única maneira que temos de evitar a “amnésia 

espiritual”. 

 

Aplicações 

1. A instrução familiar deve ocorrer com o objetivo de desenvolver em nossos filhos o amor 

a Deus (Dt 6.5), prevalecendo sempre a qualidade, mas não excluindo a quantidade. 

2. O amor a Deus cresce pelo conhecimento da sua Palavra (Dt 6.6), Já que conhecer os 

mandamentos de Deus é um pré-requisito para obedecer a eles. 

3. O conhecimento da Palavra de Deus acontece quando os pais a ensinam a seus filhos com 

diligência (Dt 6.7). 

4. A família precisa estar tão envolvida com Deus que os pensamentos e conversas se voltem 

naturalmente para ele durante o dia inteiro. 

5. A família precisa se cercar de recordações constantes da Palavra de Deus (Dt 6.8-9). Os 

fariseus consideraram essas ordens de modo tão literal que seus filactérios (pequenas caixas que 

continham versículos bíblicos) se tornaram símbolos de hipocrisia, e não de piedade. É claro que 

o fracasso dos fariseus não significa que devemos rejeitar a aplicação prática desses versículos. 

Pelo contrário, pais crentes deveriam estar preocupados em verificar, por exemplo, o que o filho 

acessa na internet, no smartphone, o que ocupa a parede dos quartos dos seus filhos ou o tipo de 

revistas que há em casa - possíveis indicadores da temperatura espiritual da família. 

 

Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 16/05/2021, na Primeira Igreja 

Presbiteriana de Indaiatuba 

 


