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SÉRIE: FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS

“Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior
do que o infiel.” 1 Timóteo 5:8

INTRODUÇÃO
Nação dos Impactados, nessa sua fase de adolescente, muitos são suscetível às influências dos amigos,
e a tendência de sempre querer fazer o mesmo que eles. Assim, o intuito de seus pais, aos repreender
você, é impedi-lo de enveredar por caminhos tortuosos. Sei que, nesse momento, a sede por liberdade
supera  qualquer  outro  sentimento,  mas  o  segredo  para  alcançar  a  benção  completa  é  viver  em
harmonia  com  sua  família,  sabendo  aceitar  a  repreensão.  Quando  seus  pais  o  questionam,
apresentando uma falha sua, não estão fazendo outra coisa, a não ser ajudá-lo. 

I – AO PAI FOI DADO A AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE PELA FAMÍLIA
Não se assuste com a palavra “submissão”, pois ela precisa ser estendida à luz da Palavra de Deus. A
Bíblia menciona a instrução do pai e a doutrina da mãe (Pv 1.8). Instrução é ensino, lição, educação
intelectual. E instruir os filhos é dever dos pais. “Instrui ao menino no caminho em que deve andar,
e, até quando envelhecer, não se desviará dele”. (Pv. 22.6). Você sabia que muitos jovens e até adultos
se  envolvem  com  drogas  e  outras  coisas  negativas  porque  rejeitam  a  instrução  dos  pais,  na
adolescência? Maninho (a), o que você fala de seu pai aos amigos? “Meu pai é muito chato.” É isso?
Não? Ufa!!! Ainda bem, pois pai é um só e desse ser respeitado e tratado com todo carinho. Foi graças
a ele que você veio ao mundo. E, se hoje está com saúde, é porque ele cuidou de você. Isso é radical!!!

II – A MÃE É AJUDADORA NESSE TRABALHO
Por que a Bíblia faz questão de enfatizar a doutrina da mãe? Porque a sua aplicação é diferente da
instrução do pai. Este é mais racional e prático, conforme as características que Deus. Já a mãe é mais
sensível, amorosa e comunica ao filho as suas virtudes. Já parou para pensar o quanto sua mãe sofreu
por sua causa? Pense nas fases da gestação e de amamentação. Reflita sobre o cuidado que ela sempre
teve com você. Preparando-lhe o alimento, vestindo-o, levando à escola… Ou você é daqueles (as) que
grita  com  sua  mãe,  que  trata  mal,  que  não  obedece  em  nada  e  ainda  diz  que  ela  é  quadrada…
Misericórdia!!!  Tá  repreendido!!!  Aqui  no  nosso IDE não!!!  Somos  diferentes.  É  por  isso  que  há
promessas para quem honra os pais e punições para os que os desrespeitam. Se os filhos soubessem
valorizar isso, não haveria tantas pessoas desequilibradas, o que, em geral, é causado por problemas
de formação de personalidade.

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
Como tem sido minha contribuição para meu ambiente familiar? Tenho sido um filho obediente?
Tenho honrado meus pais? Ou tenho sido um adolescente que causo mal estar quando estou em casa?
Só eu tenho razão e nunca aceito uma correção?

CONCLUSÃO
Você deve obedecer  aos seus  pais  em tudo (Cl  3.20)  Obediência  pela  metade é  desobediência.  O
cuidado de seus pais não é exagerado, pois vivemos em um mundo de muita violência, e eles querem o
sucesso teu sucesso em todas áreas da vida.
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