
 

IG. EV. MISSÃO DE FÉ 
Uma Igreja com Propósito Página 1 
 

 

A FAMÍLIA E O PRINCÍPIO DA DEVOÇÃO 

Análise do Texto Bíblico. 

Deuteronômio 6:4-9. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Devoção quer dizer vida religiosa, espiritual, dedicada a Deus. A vida devocional da família vai 

depender do relacionamento do casal com Deus. E esta também é a base para o ensino devocional 

aos filhos. E daí surge o cultivo de uma vida devocional familiar. A igreja não é responsável pela 

educação dos filhos, e sim os pais é que tem essa responsabilidade dada por Deus. O capítulo 6 é 

claro em nosso ensinar que Deus quer nossa devoção exclusiva. Por esta razão “Moisés exorta a 

obediência (1-3), enuncia o grande mandamento (4,5), apresenta os meios pelos quais as 

obrigações do pacto devem ser lembradas (6-9), adverte a Israel contra os vários perigos (10-19) e 

diz aos pais como devem instruir a seus filhos (20-25)". Quero, pois, destacar para este nosso 

estudo o aspecto da responsabilidade familiar na instituição religiosa dos filhos. 

 

I - EM PRIMEIRO LUGAR ESTE ENSINO PRECISA SER VISÍVEL NA VIDA DOS PAIS (V.4-6). 

 

Seguindo a ordem natural do texto, percebemos que o testemunho de fé será um elemento 

fundamental. Então os pais que reconhecem a existência do único Deus vivem e verdadeiro; que o 

amam com integridade de coração, mente e forças; que estão prontos a obedecê-lo e que 

guardam as suas palavras nos corações, estarão aptos para dar sequência no processo responsável 

do ensino da vontade de Deus aos filhos. Pais conscientes dos benefícios da transmissão da fé 

bíblica, te m compromisso no testemunho para os de fora como para os de dentro de casa. Esta 

palavra divina internalizada, experimentada, frutífera, encontrará guarida no coração dos filhos que 

estimulados pela coerência dos pais crescerão e se desenvolverão no conhecimento de Deus. Como 

você encara esta questão do ensino da Palavra aos seus filhos? Manda para a EBD e pronto? Não se 

preocupa com isto? Deus nos confere esta responsabilidade e nos dá uma ordem que seja 

responsável e bem antes de nos preocuparmos de falar de nosso amor a Deus com os filhos, 

mostremos este amor através de atos concretos. 
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II - ESTE ENSINO PRECISA CONSTITUIR-SE NUMA AMOROSA INSTRUÇÃO DOMÉSTICA_(V.6-9). 

 

Assim devia ser com o antigo Israel; e certamente assim deveria ser com o cristão no tempo 

presente. Mas será assim? Os nossos filhos são assim ensinados? É nosso propósito constante 

apresentar a Palavra de Deus, em todos os seus celestiais atrativos aos seus corações juvenis? Eles 

veem-na brilhar em nossa vida diária? Veem a sua influência nos nossos hábitos, temperamento, 

relações de família, ou nas nossas transações e negócios? É isso que entendemos por atar a palavra 

por sinal na mão e tê-la por esteira entre os olhos, escrita por umbrais e nas portas.  

 

Os nossos filhos não nos respeitarão e nem darão crédito ao nosso ensino se as nossas vidas não 

são dirigidas por essa palavra. Os nossos filhos devem ver que vivemos na própria atmosfera da 

Sagrada Escritura, que ela forma o tema da conversação quando nos sentamos no seio da família, 

nos nossos momentos de descanso. Logo que meu filho nasceu comprei uma bíblia ilustrada para 

ele entendendo que mesmo antes de aprender a ler deveria provocar nele o interesse pela palavra 

de Deus. De fato esta publicação de algumas narrativas bíblicas ilustradas interessam as crianças. 

Hoje, três anos depois, sempre quando ele quer ver as gravuras e ouvir as histórias ele pega a sua 

bíblia na estante e vem na minha direção para que eu lhe conte ou passe as páginas multicoloridas. 

A ilustração serve para indicar que os recursos colocados a nossa disposição são vários. Poderia 

ainda ter mencionado os vídeos infantis, os programas e jogos com temas bíblicos e uns cem 

números de materiais confeccionados com a intenção de auxiliar a sua tarefa educacional. Na 

minha experiência pastoral sinto as tremendas dificuldades de uma igreja que tenta um encontro 

semanal executar a tarefa das famílias que não levam a sério a responsabilidade do amor de Deus. 

 

III - ESTE ENSINO DEVE TRANSFORMAR O NOSSO LAR (V.9). 

 

No lar que a palavra divina é levada a sério, é impossível que não haja transformações e benefícios 

a serem experimentados. Uma vez que nos submetemos ao senhorio de Deus é importante que o 

meio ambiente onde vivemos desfrute e revele as consequências do amor Divino. Um lar 

transformado por Cristo (a palavra de Deus encarnada) é ambiente favorável para ministrar do 

amor de Deus aos seus participantes e aqueles que tenham acesso a ele. Pais, filhos e agregados ao 

Lar Cristão devem trabalhar para que neste ambiente fraterno tudo contribua para a honra, glória, 
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louvor e exaltação do Senhor. Lembre-se do compromisso de Josué: "Eu e a minha casa serviremos 

ao Senhor". Um lar transformado a de ser também um ambiente em atração para aqueles que 

ainda não conhecem a Jesus. Infelizmente, muitos lares em nossas igrejas não podem estar à 

disposição para a proclamação nem para o ensino da palavra de Deus por causa do mau 

testemunho. Brigas, ofensas, desentendimento com os vizinhos, etc., impedem que estes brilhem e 

estejam abertos para a transmissão das verdades eternas. Isto desagrada a Deus e impede que as 

famílias Cristãs exerçam sua missão de transformar o mundo pelo poder do Evangelho.  

 

CONCLUSÃO 

 

Se o texto enfocado nos faz um apelo a vida devocional em família, por que muitas de nossas 

famílias não tem se quer um momento de oração em conjunto? A resposta é óbvia, não estamos 

levando a sério os princípios ensinados pela bíblia. Quem sabe não estejamos pensando que esta 

ordem só se aplicava ao povo de Israel. Pois bem gostaria de destacar um versículo encontrado no 

Livro de Provérbios que diz: "Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando 

for velho não se desviará dele" (22:6). Deus quer pais que vivam a fé que ensinam. Deus quer pais 

que ensinam amorosamente em sua vida diária. Deus quer lares transformados como ambientes de 

transformação. Deus quer filhos obedientes e coerentes com os ensinos aprendidos. Deus quer uma 

família que o sirva com integridade. Deus quer servos obedientes e dispostos a abençoar outras 

pessoas com as suas próprias vidas. 


