4. Discipulado das Crianças (1º. Trimestre de 2014—Discipulado)
Material bíblico: Sl. 127:3–5; Dt. 6:6, 7; Lc. 2:40–52; Mt. 18:1–6, 10–14; 21:16; Mc.
10:13–16.
Citações
• A compreensão cristã do mundo vê o caráter de uma criança não como
geneticamente determinado, mas como formado de um grau significativo de
discipulado e disciplina dos pais. Russell Moore
• Vamos viver não só para nós mesmos servirmos a Deus; vivamos para ajudar os
nossos filhos e os filhos deles viverem para Deus. Dillon Burroughs
• Discipular nossos filhos não se trata de ensiná-los a se comportar de uma maneira
que não nos envergonhe. Estamos trabalhando para algo muito mais importante
do que isso. Na verdade estamos criando nossos filhos com uma visão de levá-los
a confiar e seguir a Cristo. Voddie T. Baucham Jr
• É mais fácil construir crianças fortes do que consertar homens quebrados.
Frederick Douglass
• Nenhum homem ou mulher já teve um desafio mais nobre ou um privilégio maior
do que o de trazer uma criança para Deus, e sempre que desconsideramos esse
privilégio ou negligenciamos este ministério para qualquer outra coisa, vivemos
para lamentar esta tristeza e mágoa. Vance Havner
• As crianças tem mais necessidade de modelos do que de críticas. Joseph Joubert
• Um dos mais nobres meios de graça na vida de uma criança é a implementação da
disciplina bíblica. Al Martin
Perguntas
Por que as crianças são esquecidas com tanta frequência? De que forma os
discípulos de Jesus podem ser como as criancinhas? Por que Jesus afirma as criança de
forma tão clara? Como isso reflete os valores e os princípios de Deus? Em nosso
discipulado das crianças, qual é a nossa razão principal? Como podemos compartilhar a
boa notícia através das gerações?
Resumo bíblico
Sl. 127:3–5 nos lembra que as crianças são uma herança, uma bênção do Senhor.
Somos instruídos a ensinar para as crianças os mandamentos de Deus (Dt. 6:6, 7). O
registo de Lc. a respeito de Jesus: “O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria.
e a graça de Deus estava sobre Ele” Lc. 2:40 (FBV). Mt. registra um ensino maravilhoso de Jesus:
“Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no Reino dos
céus?” Chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: “Eu lhes asseguro que, a não
ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no Reino dos céus.
Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no Reinos dos céus. Quem
recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um
destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no
pescoço e se afogar nas profundezas do mar”. Mt. 18:1–6 (FBV).

Jesus continuou a ilustração e disse aos seus ouvintes para não desprezarem um só
destes pequeninos, e que o Pai quer que nenhum deles se perca. Mt. 18:10–14. Os líderes
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religiosos ficaram indignados pelo louvor das crianças a Jesus, mas Jesus os condenou
(Mt. 18 21:15, 16). Jesus abençoou as crianças trazidas a Ele (Mc. 10:13–16).
Comentários
Mt. 18:1-6 revela a verdade sobre a experiência do discipulado. Não é uma
questão de poder mundano, ou de posição social, ou de respeito humano. Tudo se resume
no agir com a beleza, bondade e transparência das criancinhas. O conceito de discipulado
de Jesus é baseado na sua própria natureza: humilde. Isso deve nos ensinar muito sobre
como disciplinar as crianças; não de forma autoritária, mas com humildade e sendo um
exemplo amável de como nós vivemos para Cristo.
Com todos os seus desafios reconhecidos, ser um pai cristão é trazer felicidade,
amor e união. Mesmo quando as coisas vão mal, muito mal, você como pai deve sempre
acreditar que este é um aspecto muito importante de sua vida, e não abandonar suas
responsabilidades. Porque no final das contas, uma nova pessoa está em formação, e seu
filho tem as mesmas escolhas e responsabilidades que você tem como um ser humano.
Você não pode forçar as escolhas deles, lembre-se que “só o amor é capaz de despertar
amor”.
Reconhecendo isso, o seu papel como pai é ajudar a tomar decisões sábias,
proporcionando um ambiente seguro, educativo e feliz, onde a criança possa crescer e se
desenvolver para ser a melhor pessoa que ele ou ela pode ser. Você vai querer
compartilhar o que é importante para você, seus valores e crenças, mas tenham em mente
que eles não podem ser impostos. Assim como a educação é conduzir e não impor.
Como pai, você não pode confiar que seus princípios sejam mantidos por outros.
Colocar pressão em seu filho irá afetá-lo e o levará em direções que você não deseja. Isso
não deve te levar a tornar-se superprotetor, mas você precisa entender a situação. Mais do
que nunca um modelo eficaz e amoroso é vital para o desenvolvimento e segurança do
seu filho.
Mensagens contraditórias são a maldição da sociedade moderna. Você é
encorajado a viver para si mesmo, a se divertir e a aceitar toda a satisfação imediata do
prazer sexual, das drogas, dos bens materiais e assim por diante. No entanto, você
também é obrigado a ser um sucesso em todas as áreas da vida e um modelo para a sua
família! Não é preciso ser um gênio para ver como tais ideias são incompatíveis. Os pais
tem que enfrentar estas ideias confusas e ajudar as crianças a ver a realidade e a como
lidar com a vida de hoje.
Comentários de Ellen White
A mais elevada educação é aquela que ensine às nossas crianças e jovens a ciência
do cristianismo, que lhes dê um conhecimento experimental dos caminhos de Deus, e
lhes comunique as lições que Cristo deu a Seus discípulos sobre o caráter paternal de
Deus. {Orientação da Criança, p. 296-7}
Ensinai às crianças que devem ter um coração novo; que novos gostos devem ser
criados, novos motivos inspirados. Devem ter o auxílio de Cristo; devem familiarizar-se
com o caráter de Deus segundo é revelado em Sua Palavra. {Orientação da Criança, p.
338}
Há uma repressão diária da verdade de Deus para as teorias e falsas doutrinas
sobre a origem humana. Existem planos e movimentos sendo iniciados para escravizar as
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consciências daqueles que iriam ser leais a Deus. Os poderes legislativos serão contra o
povo que guarda os mandamentos de Deus. Toda alma será testada. Oh que nós como um
povo sejamos sábios para nós mesmos e por preceito e exemplo que dá sabedoria aos
nossos filhos. {Manuscript Releases, v. 1, p. 48}
Ensinai vossos filhos a amar a verdade porque é verdade... {O Lar Adventista, p.
186}
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