
A RESPONSABILIDADE DOS PAIS 

EFÉSIOS 6.4 

 

Introdução  

Nada é mais importante para a formação de famílias e igrejas fortes que a criação 
adequada de filhos. Como é importante que saibamos criar os filhos na disciplina e na 
admoestação do Senhor. 

Vivemos numa época onde este assunto é visto até com um desagrado. Teorias 
pedagógicas modernas, que pretendem saber mais que a Palavra de Deus, asseguram que 
não se deve corrigir as crianças, muito menos com vara! Na verdade, asseguram que 
devemos deixar as crianças decidirem por si próprias, como desejarem. Mas vejam que 
geração de jovens tolos este conceito tem produzido, jovens incapazes de assumir 
responsabilidade, que não conseguem resistir a nenhum sentimento de prazer carnal, muitos 
deles dependentes de drogas, álcool e pornografia desde a adolescência. Não nos 
enganemos, estamos colhendo os frutos dessa teoria pedagógica que considera inaceitável 
a disciplina de filhos. E infelizmente, não são poucos os evangélicos que preferem dar 
ouvidos a esta pedagogia humana às exortações da Palavra de Deus.  
 

1. A responsabilidade é do pai 

A palavra “pais” que aparece no texto de Efésios 6.4 refere-se aos homens, apenas. A 
palavra que Paulo usa é pai no plural. As mães não estão incluídas. Quando a referência é 
ao pai e a mãe, juntos, usa-se a palavra grega goneis. Tal palavra é usada em Lucas 2.43 
e Efésios 6.1. Mas no verso que estamos estudando, Paulo usa pateres, que é o masculino 
plural da palavra pater, pai. Em português, a palavra pais refere-se tanto ao pai quanto à 
mãe. Por esse motivo, o leitor desavisado perde o sentido mais exato da passagem.  

Já no início do século 18 o puritano William Penn, observou: “Os homens em geral são 
mais cuidadosos em criar seus cavalos e cães do que seus filhos”. Um dos maiores 
fracassos de ser homem e pai é negligenciar a educação, criação e desenvolvimento de 
seus filhos.  

No texto de Efésios 6.4, o apóstolo Paulo está colocando nos homens a principal 
responsabilidade de criar os filhos. Frequentemente se pensa que é tarefa das mães criar 
os filhos. Muitos maridos entregam essa responsabilidade totalmente nas mãos da esposa. 
Omitem-se, esquivam-se e desculpam-se dizendo que a tarefa deles é ganhar o pão de cada 
dia, e da mãe criar os filhos. A omissão dos pais na criação de seus filhos acaba por trazer 
consequências para as crianças, que crescerão sem um pai presente e sem um modelo 
masculino que possa ser imitado. O apóstolo Paulo coloca a responsabilidade de criar os 
filhos primeiramente sobre os pais (homens) porque o homem é o cabeça da família, o líder, 
aquele que dá exemplo, encoraja, estimula e exercita a disciplina. Podemos supor, que filhos 
desobedientes e rebeldes são, num certo sentido, resultado da omissão de seus pais em 
criá-los adequadamente.  

 

2. Não provocar a ira dos filhos 

O que significa isto? Que o pai não deve tratar o filho de um jeito que ele fique sempre 
irritado. Significa que ele deve exercer seu papel de pai de forma adequada e correta, sem 
abusos e sem exageros, cuidando para que seus filhos sigam alegremente suas orientações. 
Deve cuidar para não deixar os filhos irados pelo emprego errado de sua autoridade. Na 
passagem paralela (Cl 3.21) Paulo emprega outra palavra, que significa, exasperar, provocar 
ressentimentos.  



Essa recomendação é necessária, pois frequentemente o homem se excede no uso da 
autoridade sobre seus filhos, extrapolando os limites que Deus estabeleceu. 

Vamos considerar alguns pontos de como os pais podem provocar a ira dos filhos: 
 
a) Usando inadequadamente a sua autoridade 
Colocando os filhos em conflito ético. Os filhos querem obedecer a Palavra de Deus e o 

pai determina uma coisa contrária, lançando os filhos em conflito e frustração. Para não 
provocar a ira dos filhos, o pai deve cuidar que as suas ordens e sua orientação estejam em 
consonância com a Palavra de Deus.  

A autoridade deve ser exercida, procurando convencer a criança e trabalhando em sua 
consciência. O pai deve usar a estratégia mostrada no livro de Provérbio, persuadir e 
convencer o filho através de argumentos tirados daquela sabedoria que consiste no temor 
do Senhor (Pv 1.7, 10,15; 2.1; 3.1; 4.1-4; etc). Impor autoridade sobre os filhos sem explicar 
os motivos e as razões, acaba por provocar-lhe a ira. Há momentos em que o filho não 
escutará estas razões, e aí a autoridade deve ser exercida de forma direta. 

 
b) Exagerando na punição física  
No livro de Provérbios há uma advertência aos pais: “Castiga a teu filho, enquanto há 

esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo” (Pv 19.18). Há pais que se excedem 
nas punições físicas. A Bíblia é absolutamente favorável a punição física, e na verdade, 
orienta os pais a que corrijam fisicamente os seus filhos, quando necessário. Mas jamais 
que maltratem, agridam, violentem, humilhem o filho. A Palavra de Deus diz “não te 
excedas”. 

 
c) Vivendo de uma forma incoerente com o que diz aos filhos. Agindo com 

hipocrisia (Mt 7.1-5) 
O pai diz, “Meu filho, você não deve mentir”. Entretanto, o filho o surpreende com 

pequenas mentiras no dia-a-dia. “Meu filho, você deve respeitar o seu vizinho, você não 
deve falar mal dele, deve tratá-lo bem”, entretanto, ele próprio fala mal do vizinho. “Meu filho, 
a televisão só tem programas de violência e sexo, você não deve assistir estes programas”. 
Entretanto, o filho vê o pai assistindo filmes de violência e sexo. O pai diz que beber e fumar 
fazem mal, mas não consegue parar de beber e fumar diante dos filhos. A criança percebe 
a incoerência. Pior do que um mentiroso é um mentiroso hipócrita. A hipocrisia do pai gera 
desânimo por parte da criança: ela não sabe exatamente o que é que está havendo. Ela 
percebe que há um padrão duplo, por um lado o que se diz, e por outro, o que se faz. 
Confusa, ela não sabe o que fazer. Isso é provocar a ira dos filhos. 

 
d) A irá dos filhos pode ser provocada através de críticas injustas e pesadas 
Às vezes colocamos sobre os ombros de nossos filhos uma carga que eles não podem 

carregar e que é injusta: “Você sabe quanto está custando a universidade que eu estou lhe 
pagando? Ou o colégio? Você sabe quanto custa pagar a sua roupa, a sua comida?” Esse 
tipo de cobrança traz uma crítica injusta implícita. É injusta porque o filho não tem condições 
de pagar por suas próprias despesas. Manter os filhos, mesmo quando são ingratos, não é 
favor que fazemos a ele, mas um dever que não depende da reação deles. Portanto, este 
tipo de cobrança é inadequado, humilha o filho e provoca a sua ira. Este tipo de crítica, e 
outras igualmente injustas, são violações da advertência de Paulo.  

 
e) Você pode provocar o seu filho à ira quando falha em demonstrar diante dele o 

amor bíblico (1 Co 13.4-8 a) 

• Sendo impaciente. Deixando de esperar até que seu filho acabe uma tarefa ou 
pressionando-o a fazer algo que está além da sua capacidade (1 Co 13.4). 



• Sendo desatencioso. Deixando de suprir as necessidades físicas e emocionais de 
seu filho por estar ocupado demais com os próprios interesses (1 Co 13.4). 

• Sendo ciumento. Tentando provar ao seu filho que você pode fazer algo melhor que 
ele (1 Co 13.4). 

• Contando vantagens. Minha vida era muito mais dura quando eu tinha a sua idade 
(1 Co 13.4). 

• Sendo arrogante. Vamos fazer do meu jeito porque eu sou mais esperto e mais velho 
que você (1 Co 13.4). 

• Praticando ações inconvenientes. Envergonhando propositadamente e rebaixando 
o seu filho por comentar os erros e fracassos dele diante de outras pessoas (1 Co 13.5). 

• Impondo o seu parecer. Insistindo que o seu filho ou a sua família façam apenas 
aquilo que você quer fazer (1 Co 13.5). 

• Mantendo um registro de ofensas. Relembrando ao seu filho de maneira acusadora 
os erros passados com palavras como “Eu já lhe disse uma centena de vezes” (1 Co 13.5). 

• Alegrando-se com a injustiça. Encorajando o seu filho a se vingar de ofensas que 
outros cometeram contra ele (1 Co 13.6). 

• Não se alegrando na verdade. Deixando de elogiar o seu filho por ele ter falado a 
verdade em alguma situação difícil (1 Co 13.6). 

• Deixando de suportá-lo. Desprezando, criticando ou negligenciando o seu filho 
porque ele não preencheu com perfeição as expectativas que você tinha (1 Co 13.7). 

• Cultivando descrédito e perdendo a esperança. Insistindo em duvidar daquilo que 
o seu filho diz antes mesmo de você conhecer todos os fatos (1 Co 13.7). 

• Sendo intolerante. Respondendo a seu filho de modo irado porque você está 
concentrado nas suas dificuldades (1 Co 13.7). 

 
f) Você pode provocar o seu filho à ira quando o negligencia. 

• Falhando em investir tempo com seu filho para lhe mostrar como aplicar a Palavra de 
Deus na vida diária (Dt 6.4-9). 

• Falhando em ouvir pacientemente o seu filho por estar “muito ocupado” com os seus 
interesses (1 Co 13.4-5; Fp 2.3-4; Tg 1.19). 

• Falhando em disciplinar o seu filho biblicamente ou no momento certo por não estar 
“com vontade” de fazê-lo, ou esperando para discipliná-lo até que vários erros tenham-se se 
acumulado (Pv 13.24; 19.18; Ec 8.11). 

 
 

3. Criar os filhos na admoestação do Senhor 

Como parte de suas instruções aos pais sobre a educação de seus filhos, Paulo 
acrescenta que eles devem criá-los “na disciplina e na admoestação do Senhor” (Ef 6.4). 

 
O que significa criar  
Há muito engano hoje a respeito da palavra criar. Para muitos homens, criar um filho 

significa sustentá-los financeiramente até que eles consigam emprego e passem a pagar as 
próprias despesas. Criar para eles é basicamente dar comida, sustento, educação e 
emprego para os filhos. Quando isto acontece pronto, “já criei meus filhos”, dizem 
orgulhosos.  

A palavra criar (no grego ektrepho), usada por Paulo, tem o sentido primário de 
“alimentar” quando aplicada ao corpo; mas quando aplicada à criança, significa desenvolver 
ou sustentar pelo cuidado e esforço uma criança até sua maturidade. João Calvino, 
comentando este texto, diz que esse desenvolvimento se faz de forma muito amorosa, 
envolvendo todas as áreas da personalidade humana. A Bíblia não conhece uma criação de 



filhos limitada apenas à alimentação do corpo, mas a que traz consigo a ideia de nutrir, 
sustentar, prover, em todas as áreas, na área material, na área psicológica, na área 
intelectual e especialmente, no relacionamento com Deus. Criar filhos não é criá-los como 
nós criamos passarinhos, dando alpiste e água! Filhos precisam mais do que isto, precisam 
ser desenvolvidos em outras áreas também.  

Particularmente, cremos que a mais importante tarefa que os pais crentes têm nesta vida 
é criar os filhos nos caminhos do Senhor (Gn 18.19; Dt 4.9; 6.7; etc). Ensinar os filhos a 
conhecer a Deus é mais importante do que educá-los física e intelectualmente.  

O maior legado que os pais podem deixar aos seus filhos é o conhecimento e o temor de 
Deus. De acordo com o livro de Provérbios, isto é mais precioso do que ouro, prata e joias 
(Pv 3.13-15; 8.10-11; 16.16). 

 
A disciplina do Senhor 
A Palavra de Deus diz que devemos criar os filhos na disciplina e na admoestação do 

Senhor. A palavra disciplinar (paideia) empregada por Paulo é usada no Novo Testamento 
no sentido de “treinar”. No grego antigo, significava treinar uma pais, criança no grego. Aqui 
nós já vemos então algo muito importante quanto à disciplina de filhos. Discipliná-los não é 
descarregar sobre eles a nossa ira e frustração pelo que fizeram, mas corrigi-los com o fim 
de treiná-los. Qualquer disciplina que é feita sem este propósito não é disciplina, segundo a 
Palavra de Deus, mas é provocar os filhos a ira. Se vamos corrigir fisicamente o nosso filho, 
devemos fazê-lo com a consciência de que o estamos treinando, para que ele aprenda a 
diferença entre o certo e o errado – e tudo isto para o bem daquela criança. A disciplina pode 
ser feita verbalmente, mas o conceito envolve particularmente a correção física. 

Para muitas pessoas amar os filhos e discipliná-los fisicamente são duas coisas 
incompatíveis. Para eles quem ama não faz isto. Punir o filho fisicamente é sinônimo de 
agressão e ódio, nunca de amor. Mas há vários textos da Palavra de Deus, especialmente 
no livro de Provérbios, que nos mostram os benefícios para nossos filhos de usarmos a 
correção física: Provérbios 13.24; 22.15; 29.15,17. 

Notemos ainda que Paulo diz que devemos criar os filhos na “disciplina do Senhor”. Esta 
expressão significa a disciplina que vem do Senhor. Isto quer dizer que é o Senhor Jesus 
quem na verdade deseja disciplinar os nossos filhos – nós somos instrumentos dele e 
devemos nos colocar nas suas mãos para que através de nós ele ensine os nossos filhos 
no caminho em que devem andar. 

 
A admoestação do Senhor 
Paulo menciona não só a disciplina, mas também a admoestação do Senhor. Admoestar 

também traz a ideia de corrigir, embora não necessariamente de forma física. É corrigir os 
pensamentos e ideias da criança.  

O instrumento pelo qual isto é feito, é a Palavra de Deus. Ela é o instrumento divinamente 
ordenado para orientar a criança na formulação correta de suas ideias, na aquisição de 
valores corretos que vão servi-la até o fim da vida. A ideia contida neste termo é que nós 
devemos, não apenas disciplinar fisicamente uma criança, mas conversar com ela e colocar 
as suas ideias em ordem. Admoestar a criança no Senhor significa mostrar-lhe pelo diálogo, 
instrução e encorajamento quais as implicações espirituais de suas atitudes, como as 
promessas e advertências de Deus se aplicam à sua vida. Os pais são instrumentos do 
Senhor neste aspecto também. 

 
Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 13/08/2017, na Primeira 

Igreja Presbiteriana de Indaiatuba 


