
PAIS E FILHOS 
Provérbios 22.6 

Introdução 

Vivemos em um tempo de rápidas transformações e mudanças. 
Não importa quantos e quão rápidas sejam as mudanças, a Bíblia continua a ser a Palavra de Deus, nossa única 

e infalível regra de fé e prática. Portanto, no estudo de hoje, extrairemos, do livro de Provérbios princípios que nos 
orientam quanto ao relacionamento entre pais e filhos, visando construir relacionamentos saudáveis, para a glória de 
Deus! 

 

1. Os pais devem orientar seus filhos para a vida 

Aos pais, é delegada a tarefa de orientar seus filhos. Cabe lembrar que essa delegação é de origem divina.  
 Criança é orientada para a vida por seu pai e por sua mãe (Pv 4.3-4). 
 Pais advertindo os filhos: 

• Não sejam falsos nem perversos (Pv 4.24); 

• Não se envolvam com adultério (Pv 5.1,7-14; 6.20-35; 7.1-27); 

• Não sejam fiadores de dívidas (Pv 6.1-5); 

• Não sejam preguiçosos (Pv 6.6-11); 

• Não sejam dominados por vícios:  orgulho, mentira, violência, maldade nos planos e projetos, prática do mal, 
falso testemunho, criação de contendas e brigas entre irmãos (Pv 6.16-19). 

Como os pais devem orientar seus filhos? Dando conselhos, atenção, carinho, passando tempo com eles, 
mostrando-lhes de maneira prática que são importantes. Acima de tudo, os pais orientarão seus filhos pelo exemplo. 
Pais incoerentes na vida não têm autoridade moral para orientar os filhos. Os filhos sabem se seus pais são sinceros 
ou hipócritas. Quando os filhos crescem, os pais já não têm mais condição de obrigá-los a nada. Aí, somente o exemplo 
de vida que deram é que permanecerá. 

 

2. Os pais devem impor limites aos filhos 

O livro de Provérbios é bastante conhecido pelas referências que faz à disciplina que os pais devem saber impor 
aos seus filhos. Conforme o ensino de Provérbios, na ministração da disciplina aos filhos, os pais devem usar a “vara”, 
isto é, o castigo físico. Quem poupa a vara, estraga a criança (Pv 13.24; 22.15; 23.13,14; 29.15,17). Chama a atenção, 
no entanto, o equilíbrio com que Provérbios apresenta a questão: “Castiga a teu filho, enquanto há esperança, mas 
não te excedas a ponto de matá-lo” (Pv 19.18). Essa recomendação ao equilíbrio é preciosa, especialmente se 
considerarmos que o mundo do antigo Oriente Médio, no qual o livro de Provérbios foi escrito, não havia uma 
declaração de direito da criança, como temos hoje.  

Hoje não se admite mais o uso de castigos físicos como método disciplinar. Biblicamente falando, a disciplina 
aplicada pelos pais aos filhos não é o uso da brutalidade, não é violência, espancamento, nem um descarregar covarde 
de frustrações e raivas nas crianças. Toda disciplina deve ser aplicada com um espírito de amor (Ef 6.4). A disciplina 
ensina às crianças que suas ações têm consequências. Assim, é elemento importante para a formação integral do ser 
humano. É possível entender as referências à disciplina dos filhos, encontradas em Provérbios, como uma lembrança 
aos pais para que saibam impor limites.  

Para que haja adultos equilibrados e centrados, é preciso que as crianças aprendam, desde cedo, a respeitar limites. 
Precisam aprender a respeitar a autoridade de quem estabelece esses limites. 

Especialistas em psicologia reconhecem que crianças criadas sem limites, que fazem tudo o que querem, na hora 
que querem, tornam-se adultos inseguros, com muita dificuldade na convivência comunitária. Isso confirma a 
sabedoria, suficiência e atualidade da Palavra de Deus.  

 

3. Os filhos devem aprender a respeitar os pais 

Cabe aos filhos respeitar e honrar os seus pais (Êx 20.12). 
Quando os filhos obedecem, estão manifestando respeito e honra aos pais. É por isso que, em Provérbios, 

encontramos tantas referências aos filhos, para que ouçam seus pais e guardem suas instruções no coração. 
Provérbios tem palavras severas em relação àqueles filhos que, em vez de honrar os pais, desprezam-nos e o tratam 
mal (Pv 30.17). 

Já nos tempos do antigo Israel havia filhos insensatos, que chegavam ao extremo de expulsar a mãe (certamente 
viúva) de casa (Pv 19.26). Havia filhos tolos o bastante para gastar todo o dinheiro de seus pais (Pv 28.24) e até 
amaldiçoá-los (Pv 20.20; 30.11). Infelizmente, há em nossos dias muitos filhos e filhas que agem assim em relação aos 
seus pais.  

Sabemos que muitas sociedades têm os pais e as pessoas idosas em alta conta. A sociedade ocidental dos nossos 
dias tem a tendência de descartar as pessoas idosas. Porém, quem tem a Bíblia como a Palavra de Deus, não pode 
permitir que conceitos assim orientem sua vida. Os filhos devem honra e respeito permanentes aos seus pais. O ideal 
bíblico é que, não importa a idade que tenham pais e filhos, haja sempre entre eles um relacionamento equilibrado de 
amor, honra, respeito e consideração (Pv 23.22). 
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