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A G R A D E C I M E N T O S

“Àquele que é poderoso para vos guardar de
tropeços e para vos apresentar com
exultação, imaculados diante da sua glória,
ao único Deus, nosso salvador, mediante
Jesus Cristo, Senhor nosso, glória,
majestade, impérios e soberania, antes de
todas as eras, e agora, e por todos os séculos.
Amém!” (Judas 24 e 25).

Ao meu amado marido Orebe Quaresma,
que tenho privilégio de ter também como
pastor. Obrigada por me mostrar as
grandezas de Deus! Obrigada por me ajudar
a ter o maior de todos os tesouros: o
conhecimento acerca dEle! Obrigada por me
amar e por formar comigo esta família linda.
Obrigada por ter assumido seu papel de pai e
de líder em nossa casa. Sempre pude
descansar nesta liderança! A você o meu
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respeito, minha admiração e todo, todo o
meu amor!

Obrigada a Lucas, Israel, Davi e Júlia por
me ensinarem a ser mãe, sendo mãe de
vocês! Cada etapa da vida de vocês me fez
ver como eu sou pecadora e como necessito
desesperadamente da graça de Deus.
Obrigada por suportarem meus erros, por
me amarem incondicionalmente e por terem
corações ensináveis e se dobrarem à
disciplina (às vezes a duras penas!). Que
alegria ver o fruto deste trabalho meu e de
papai. Vocês são nosso tesouro neste
mundo! Como sou grata por saber que terei
a companhia de vocês por toda a eternidade,
onde desfrutaremos para sempre da
presença daquele que nos amou!

Aos meus pais, que nunca permitiram
que eu levasse a vida do jeito que eu queria,
mas me puseram freios! A luta deles foi
grande, mas seus esforços foram
abençoados! O exemplo de vida de vocês me
forjou!

Às minhas amigas espalhadas por este
mundo tão grande. Por tantas vezes, temos
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compartilhado de nossas lutas e dificuldades
e, em cada uma delas, eu sou abençoada por
ver o amor e o temor ao Senhor estampados
em suas vidas! Deus me deu preciosas
companheiras de caminhada neste deserto!
Algumas estão bem pertinho e outras muito
longe, mas cada uma de vocês me têm feito
crescer e querer me parecer cada dia mais
com o Salvador!
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P R E F Á C I O

Ao longo do tempo a Igreja do Senhor Deus
enfrentou hostilidades que se manifestaram
sob as mais variadas formas organizadas de
pensamento e prática. São cosmovisões que
geraram sistemas oriundos do mundo, do
Diabo e do mais terrível inimigo que temos,
a carne. Esta terrível coalizão do mal possui
um único objetivo: combater a santa Lei
revelada pelo Senhor e registrada nas
Escrituras Sagradas.

Em nossa cultura em especial, houve o
traçar de um trajeto nefasto de oposição,
combate e resistência às regras divinas para
a santidade. O pensamento ocidental
formado por aquela coalizão compuseram
blasfêmias que chegaram a proclamar a
inexistência do Criador Eterno, ou seja, o
ateísmo. Foi este pensamento ocidental que
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gerou a cultura de esquerda que, em sua
base, rejeitou as verdades do Evangelho
reveladas no passado, primando por uma
postura revolucionária e pecaminosamente
inovadora baseadas no humanismo e no
desejo.

Hoje em dia não é diferente! Tanto no
Brasil como no resto do mundo podemos
perceber a influência deste ocidentalismo
pagão, deste pensamento de esquerda em
todas as suas formas e manifestações.
Antigos valores relacionados à fidelidade, ao
culto solene, à santidade, ao verdadeiro, ao
eterno, à Igreja, à sexualidade, ou seja,
relacionados ao Evangelho como um todo,
são impiedosamente combatidos e
ridicularizados mediante o discurso que
valoriza a libertinagem hedonista e carnal
quando, nesta empreitada, combate e
ridiculariza tudo o que está ligado à santa
Lei de Deus.

No centro desta guerra travada na
modernidade tardia está a família como um
dos alvos mais atacados hoje em dia. As
funções do marido como provedor, da
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mulher ligada ao lar e dos filhos
disciplinados são diluídas na esfera do
feminismo que masculiniza a mulher, da
omissão masculina que feminiza o homem,
e na indisciplina dos filhos fazendo com que
sejam revoltados contra o Evangelho.
Mesmo que esta função divina para cada
membro da família tenha sido estabelecida
por Deus na criação (Gn 2: 15-25), reiterada
na queda (Gn 3: 16-19) e ratificada na
redenção (Sl 128; Ef 5:22-6:9; Cl 3: 18-25 e
1Pd 3: 1-7), a desfiguração deste propósito
ocorre covardemente com extrema sutileza.

O mais assustador é perceber que esta
maneira de agir e pensar do mundo já
invadiu a Igreja em muitos setores. O
evangelicalismo praticamente paganizado
aceita, divulga e pratica as hostilidades
culturais ao Evangelho. O conceito de
família foi esfacelado fazendo com que as
mulheres deixem o seu papel de auxiliadoras
para se tornarem concorrentes dos homens.
Funções ligadas ao lar são desfiguradas
quando mães abandonam seus filhos em
creches ou em casas de parentes para que
toda a sua dedicação seja direcionada à
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carreira profissional. Concomitante a isto, a
disciplina dos filhos deixa de existir quando
estes passam a viver por conta própria
quando o princípio direcionador não são
mais as Escrituras, mas as ciências voltadas
à psicologia e à pedagogia. O resultado é
perceptível quando se tornou desconfortável
a dedicação ao lar por parte da mulher, pois
para muitas o trabalho junto aos filhos e ao
marido em casa é vergonha diante da
sociedade e da Igreja.

É neste clima que o texto de Simone
Quaresma se torna muito mais que
relevante, torna-se indispensável no resgate
da cultura bíblica de criação dos filhos nos
dias atuais. Fruto de profícuas palestras
dirigidas às mulheres crentes pelo Brasil a
fora, o texto reafirma o caminho das
Escrituras como caminho superior à toda e
qualquer cultura confusa, deformada e
pecaminosa do pensamento de esquerda.
Que muitas mulheres crentes sejam
abençoadas pelo Senhor Deus através da
leitura deste livro. Que muitas mulheres
crentes mudem o seu estilo de vida na
descoberta da piedade na criação
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responsável dos filhos que lhe foram
confiados.

— Alfredo de Souza
Ministro Presbiteriano da Primeira Igreja

Presbiteriana de Roraima
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»  P A R T E  1

E n t e n d e n d o  a  D i s c i p l i n a
B í b l i c a
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Por Que Nossos Filhos
Precisam de Disciplina?

Todo ser humano precisa estar sujeito a
alguma autoridade. O fato é que todo ser
humano está debaixo de um conjunto de
regras e leis que precisa seguir para viver em
sociedade. Quer os homens gostem ou não,
concordem ou não, terão sempre que se
submeter a leis impostas por pessoas que
estão em funções superiores às suas. Você
acha que isso é ruim? Não, não é! Mesmo
antes do pecado entrar no mundo já havia
uma lei apontando para o que Adão e Eva
poderiam ou não fazer: eles poderiam comer
de toda a árvore do jardim, mas aquela
específica lhes fora proibida! Depois que o
pecado entrou no mundo, entretanto, a
necessidade de leis que cerceassem a
corrupção se tornou ainda mais importante.
Governos precisam de leis para se manter,
escolas e empresas também. Por todos os
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lados, onde há o homem, há também leis
que devem ser obedecidas para que a boa
ordem se estabeleça, e não vivamos no caos.
Martin Loyd-Jones descreve esta verdade
assim: “Quem designou os magistrados?
Deus! Leiam Romanos, capítulo 13. O
magistrado, diz-nos essa passagem, “não traz
debalde (em vão) a espada”. Quem designou
os reis e governantes? Deus! Quem designou
os Estados? Deus. Para manter o pecado e o
mal dentro de certos limites. Se Ele não
tivesse feito isso, o mundo teria apodrecido e
as influências nefastas do pecado nos
destruiriam... Se não derem ouvidos à lei,
então devem ser-lhes aplicadas as sanções
da lei. Quando Deus outorgou Sua lei, fê-la
acompanhar de sanções que deveriam ser
aplicadas em seguida à transgressão...Deus
não outorgou uma lei dizendo que a
desobediência às suas exigências não tem
importância. Deus põe em execução a Sua
lei”. Esta verdade abrange também nossas
famílias e a criação de nossos filhos.

É ponto pacífico que a Palavra de Deus
não se cala sobre este assunto tão
importante. Filhos precisam de limites, de
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leis, precisam de disciplina. Nossos pais na
fé, os Puritanos, criam que uma parte
importante do treinamento religioso dos
filhos consistia na disciplina. Além disso,
para os Puritanos, a disciplina envolvia a
ideia de restringir inclinações negativas.
John Norton declarou que: “doutrina e
exemplo somente são insuficientes;
disciplina é uma parte essencial do cuidado
do Senhor.” John Eliot expressou a mesma
atitude assim: “A dócil vara da mãe é algo
muito suave, não romperá nem osso nem
pele; entretanto, pela bênção de Deus com
ela, e sob sábia aplicação dela, deverá
romper o laço que une a corrupção ao
coração.” Note se não é exatamente o que a
Palavra de Deus nos diz em Provérbios
22.15: “A estultícia está ligada ao coração da
criança, mas a VARA DA DISCIPLINA A
AFASTARÁ DELA.” A vara da disciplina,
segundo Deus, arranca a estultícia do
coração pecaminoso de nossas crianças.

Para entendermos a necessidade
premente do uso da vara, precisamos
entender quem são, segundo a Bíblia, as
criaturinhas que Deus colocou sob nossos
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cuidados e responsabilidade, de quem ele
pedirá contas um dia. Davi nos mostra um
quadro desolador: “Eu nasci na iniquidade, e
em pecado me concebeu minha mãe.”
(Salmos 51.5). Mais à frente, Davi reitera a
desgraça que a queda legou a toda a raça
humana: “Desviam-se os ímpios desde a sua
concepção; nascem e já se desencaminham,
proferindo mentiras.” (Salmos 58.3). Para
entender a necessidade da disciplina bíblica,
precisamos entender com profundidade a
doutrina da Depravação Total do Homem. Se
não conhecermos estas verdades,
minimizaremos a desgraça que bate à nossa
porta, achando que nossos pequenos bebês
cheirosinhos e risonhos são inocentes,
puros, e se desenvolverão sozinhos,
adquirindo horror ao pecado por osmose!
NÃO, eles não amarão a santidade e não
sentirão nojo do pecado naturalmente. Pelo
contrário, se forem deixados a seu bel
prazer, seguindo as tendências naturais de
sua carne caída, nossas crianças caminharão
a passos largos para longe de Deus e,
consequentemente, para o inferno.

Segundo Robert Murray McCheyne,
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mesmo na mais tenra idade, a semente de
todo tipo de pecado já está plantada no
coração dos pequeninos. Sinclair Ferguson,
em seu artigo Inocentes Pequeninos,
declara: “A verdade não se resume à
possibilidade de nossas crianças se
desviarem espiritual e moralmente, caso
alguma coisa saia errado; muito pior que
isso é a tendência para seguir esse caminho
tortuoso, que já veio plantada nelas. A única
coisa que falta para o trágico desfecho é elas
darem vazão aos seus desejos carnais.”
Nosso querer é naturalmente corrupto desde
sempre. É isso que nos ensina Paulo, quando
escreve aos Gálatas: “Porque a carne milita
contra o Espírito, e o Espírito, contra a
carne, porque são opostos entre si; PARA
QUE NÃO FAÇAIS O QUE, PORVENTURA,
SEJA DO VOSSO QUERER.” (Gálatas 5.17).
É chocante concluirmos que não podemos
ser deixados livres para fazermos nossa
própria vontade. Ela nos levaria sempre ao
abismo. Precisamos que o Espírito Santo de
Deus inste conosco para não fazermos o que
queremos. A partir deste entendimento,
concluímos que o cerne da vida cristã, não
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são os êxtases, ou os sentimentos, mas a
OBEDIÊNCIA à Santa Lei de Deus.

Então, vamos lá: Se todos já nascem
escravos do pecado, e se o pecado traz o juízo
e a ira de Deus sobre os homens, não
deveríamos temer horrivelmente que esta
ira se abatesse sobre nossos pequenos? Não
deveríamos correr contra o tempo,
desesperadamente, para tentar arrancar a
estultícia que está grudada em seu coração?
Não seríamos cruéis demais se não
déssemos a devida importância à forma que
o próprio Deus designou para levarmos
nossos filhos a obedecê-Lo? Sim, este é o
grande objetivo da disciplina dos nossos
filhos. Eles não devem ser criados para
mostrarmos às pessoas quão bons
educadores somos. Não se trata de ajudar a
sociedade formando bons cidadãos, ou
termos bons filhos que cuidem de nós na
velhice. Embora tudo isso seja consequência
de uma boa educação, o objetivo não é esse.
O alvo supremo da criação de nossos filhos é
fazer com que sejam obedientes a nós em
tudo, para mais tarde serem obedientes ao
Pai Celeste em tudo! Segundo Benjamim
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Wadsworth, “os jovens não se importarão
muito com o que é dito pelos ministros em
público, se não forem instruídos no lar; nem
considerarão boas as leis feitas pela
autoridade civil, se não são bem
aconselhados e governados no lar.” O
treinamento de nossos filhos, então, ganha
outro status. Não é um fim em si mesmo,
mas persegue um alvo adiante. Não visa este
mundo apenas, visa primariamente à
eternidade. Por esta razão, a disciplina
bíblica é premente, urgente e necessária.

O Alvo Supremo da Disciplina
Bíblica:

A Obediência a Deus

A Palavra de Deus nos instrui em todo o
tempo sobre a necessidade da obediência à
lei de Deus. Na verdade, o crente é
reconhecido exatamente por sua obediência
irrestrita ao seu Senhor. Quer ver alguns
exemplos?

Depois de expor com detalhes a lei de
Deus em Êxodo e em Levíticos, em
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Deuteronômio, Moisés explica
resumidamente as exigências ao povo,
conclamando-os não apenas a obedecer, mas
a ensinar esta lei a seus filhos:

“Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e
os juízos que eu vos ensino, para os
cumprirdes, para que vivais, e entreis, e
possuais a terra que o SENHOR, Deus de
vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à
palavra que vos mando, nem diminuireis
dela, para que guardeis os mandamentos
do SENHOR, vosso Deus, que eu vos
mando... Eis que vos tenho ensinado
estatutos e juízos, como me mandou o
SENHOR, meu Deus, para que assim façais
no meio da terra que passais a possuir.
Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque
isto será a vossa sabedoria e o vosso
entendimento perante os olhos dos povos
que, ouvindo todos estes estatutos, dirão:
Certamente, este grande povo é gente sábia e
inteligente. Pois que grande nação há que
tenha deuses tão chegados a si como o
SENHOR, nosso Deus, todas as vezes que o
invocamos? E que grande nação há que
tenha estatutos e juízos tão justos como toda
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esta lei que eu hoje vos proponho? Tão-
somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem
a tua alma, que te não esqueças daquelas
coisas que os teus olhos têm visto, e se não
apartem do teu coração todos os dias da tua
vida, e as farás saber a teus filhos e aos
filhos de teus filhos. Não te esqueças do
dia em que estiveste perante o SENHOR, teu
Deus, em Horebe, quando o SENHOR me
disse: Reúne este povo, e os farei ouvir as
minhas palavras, a fim de que aprenda a
temer-me todos os dias que na terra
viver e as ensinará a seus filhos.”
(Deuteronômio 4. 1-10). Percebeu quantas
vezes o texto trata de obedecer, guardar,
cumprir os mandamentos? O texto fala de
obediência!

Moisés também insta com o povo para
que não se desvie nem para um lado, nem
para o outro. Ele cobra fidelidade às
ordenanças de Deus: “Cuidareis em fazerdes
como vos mandou o SENHOR, vosso Deus;
não vos desviareis, nem para a direita, nem
para a esquerda. Andareis em todo o
caminho que vos manda o SENHOR, vosso
Deus, para que vivais, bem vos suceda, e
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prolongueis os dias na terra que haveis de
possuir.” (Deuteronômio 5.32-33).

Novamente, Moisés atrela a obediência à
vida abençoada sobre a terra e à longevidade:
“Vê que proponho, hoje, a vida e o bem, a
morte e o mal; se guardares o
mandamento que hoje te ordeno, que
ames o SENHOR, teu Deus, andes nos seus
caminhos, e guardes os seus
mandamentos, e os seus estatutos, e os
seus juízos, então, viverás e te
multiplicarás, e o SENHOR, teu Deus, te
abençoará na terra à qual passas para
possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar,
e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido,
e te inclinares a outros deuses, e os servires,
então, hoje, te declaro que, certamente,
perecerás; não permanecerás longo tempo
na terra à qual vais, passando o Jordão, para
a possuíres. Os céus e a terra tomo, hoje, por
testemunhas contra ti, que te propus a vida e
a morte, a bênção e a maldição; escolhe,
pois, a vida, para que vivas, tu e a tua
descendência, amando o SENHOR, teu Deus,
dando ouvidos à sua voz e apegando-te a
ele; pois disto depende a tua vida e a
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tua longevidade; para que habites na terra
que o SENHOR, sob juramento, prometeu
dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó.”
(Deuteronômio 30. 15- 20)

“Ajuntai o povo, os homens, as
mulheres, os meninos e o estrangeiro que
está dentro da vossa cidade, para que ouçam,
e aprendam, e temam o SENHOR, vosso
Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras
desta lei; para que seus filhos que não a
souberem ouçam e aprendam a temer o
SENHOR, vosso Deus, todos os dias que
viverdes sobre a terra à qual ides, passando o
Jordão, para a possuir.” (Deuteronômio 31.
12-13)

No episódio em que Saul desobedece a
ordem de Deus para não levar nada dos
amalequitas, o profeta Samuel repreende
duramente a Saul, deixando bem claro que o
Senhor deseja mesmo é ser obedecido!
“Porém Samuel disse: Tem, porventura, o
SENHOR tanto prazer em holocaustos e
sacrifícios quanto em que se obedeça à sua
palavra? Eis que o obedecer é melhor do
que o sacrificar, e o atender, melhor do
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que a gordura de carneiros.” (I Samuel
15.22)

O livro de sabedoria também insta
inúmeras vezes para que os filhos obedeçam
e deem ouvidos a seus pais. Este tema é
constante no livro de Provérbios, mas
tiraremos dele apenas dois exemplos, um
que nos ensina que a obediência traz vida, e
outro que fala da tragédia da desobediência:
“Filho meu, não te esqueças dos meus
ensinos, e o teu coração guarde os meus
mandamentos; porque eles aumentarão os
teus dias e te acrescentarão anos de vida e
paz.” (Provérbios 3.1-2). “Os olhos de quem
zomba do pai ou de quem despreza a
obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os
arrancarão e pelos pintãos da águia serão
comidos.” (Provérbios 30.17).

Se formos para o Novo Testamento,
também encontraremos várias exortações
quanto à obediência devida a Deus e a seus
mandamentos. Veja só:

“Se me amais, guardareis os meus
mandamentos.” (João 14.15)
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“Aquele que tem os meus mandamentos e os
guarda, esse é o que me ama; e aquele que me
ama será amado por meu Pai, e eu também o
amarei e me manifestarei a ele.” (João 14.21)
“Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos
mando.” (João 15.14)
“Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos
que são forasteiros da Dispersão no Ponto,
Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos,
segundo a presciência de Deus Pai, em
santificação do Espírito, para a obediência
e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça
e paz vos sejam multiplicadas.” (I Pedro 1.1-2)
“Tendo purificado a vossa alma, pela vossa
obediência à verdade, tendo em vista o amor
fraternal não fingido, amai-vos, de coração,
uns aos outros ardentemente...” (I Pedro
1.22)
“Por que me chamais Senhor, Senhor, e não
fazeis o que vos mando?” (Lucas 6.46)

Percebe como a obediência é um assunto
recorrente e sério nas Escrituras? Percebe
que a obediência é o âmago do Evangelho? É
pela obediência que somos reconhecidos
como aqueles que amam a Deus, é pela
obediência que purificamos a nossa alma, é
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PARA a obediência que fomos eleitos! Por
que tanta insistência, por que este assunto é
tão comum e regular? Porque é pela
obediência e por negar-se a si mesmo e a
suas vontades pecaminosas que um filho de
Deus é caracterizado! Agora pense comigo:
se a obediência é um assunto tão sério, se
devemos lutar contra nós mesmos para fazer
a vontade de Deus, porque nos negaríamos a
ensinar a obediência a nossos filhos desde a
mais tenra idade? Se disso dependerá a vida
dele, se isso será cobrado dele a vida toda,
porque não os treinamos desde cedo, a fim
de que sua vida adulta seja muito mais fácil?
Treinando-os a nos obedecer desde cedo, os
estamos treinando a fazer a coisa mais
importante de toda a carreira da existência
humana: obedecer ao único e verdadeiro
Deus! Esta é a maior e mais nobre tarefa de
uma mãe!

É desta forma que o próprio Deus nos
trata: como a filhos!

Estando inseridos na família da aliança,
tendo sido adotados e tendo ao Senhor Deus
como Pai, também participamos de suas
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correções e disciplina, para nosso
aprimoramento! Como filhos, somos
beneficiados pela disciplina dura, mas
amorosa de nosso supremo Pai. É assim que
Ele nos trata. E este relacionamento deve ser
um espelho para a forma que devemos tratar
os nossos filhos. Afinal, ELE é o verdadeiro
Pai, nós apenas o imitamos. Lá em
Deuteronômios 8.5, lemos: “Sabe, pois, no
teu coração, que, como um homem
disciplina a seu filho, assim te disciplina o
SENHOR, teu Deus.” Também no tão
conhecido texto de Hebreus 12.5-
8,aprendemos o modo de Deus tratar seus
filhos: “e estais esquecidos da exortação que,
como a filhos, discorre convosco: Filho meu,
não menosprezes a correção que vem do
Senhor, nem desmaies quando por ele és
reprovado; porque o Senhor corrige a quem
ama e açoita a todo filho a quem recebe. É
para disciplina que perseverais (Deus vos
trata como filhos); pois que filho há que o
pai não corrige? Mas, se estais sem correção,
de que todos se têm tornado participantes,
logo, sois bastardos e não filhos.” Esta
comparação é belíssima! Ela deixa claro que
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o padrão que devemos seguir é o da
paternidade de Deus para conosco, não o
padrão de paternidade mundana e pervertida
pelo pecado.

No capítulo 119 de Salmos, vemos
exposta a beleza da lei de Deus e todos os
benefícios em amá-la e obedecê-la. Ali, mais
uma vez, o salmista demonstra que quando
os filhos de Deus são afligidos, é por conta
do amor do Pai a estes filhos, que não os
deixa em seus pecados, mas os corrige, e os
traz para junto de si. Ele reconhece, também,
que a correção o fez ser mais firme “Antes de
ser afligido, andava errado, mas agora,
guardo a tua palavra.” (verso 67). Ele prova
mais uma vez o valor da disciplina quando
admite: “Foi-me bom ter eu passado pela
aflição, para que aprendesse os teus
decretos” (verso 71). Durante todo o
capítulo, o salmista reconhece que a lei de
Deus é boa, e que ele deseja segui-la, que
aspira incessantemente viver por ela e
associa a disciplina vinda da mão de Deus à
bênção de andar de acordo com os juízos
eternos! Este é o modelo que devemos
seguir. O modelo do verdadeiro pai, de onde
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“copiamos” a maternidade e a paternidade. O
Pai que ama a seus filhos e, por isso, os
corrige em amor, para colocá-los de volta nas
veredas da vida!

O Que Queremos Dizer Por
“disciplina Bíblica”?

Seria bom entendermos este termo tão
frequentemente usado, para que não
tenhamos ideias erradas que nos impeçam
de perceber o que a Bíblia quer nos ensinar.
Em primeiro lugar, tente limpar sua mente
de todos os conceitos cunhados pelo mundo!
Paulo nos ensina que devemos nos
transformar para experimentarmos a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. E
como ele nos manda fazer esta
transformação? Pela renovação da nossa
mente. Tirando as ideologias corruptas e
substituindo-as por aquilo que a Palavra de
Deus ensina a respeito de tudo o que nos
cerca. E este é um tema que merece esta
“faxina” na mente. Temos sido tão
bombardeados por este mundo mau, que jaz
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no maligno, e desconhecemos tão
profundamente este assunto, que muitas
vezes vamos contra as ordens de Deus, sem
ao menos nos darmos conta.

Quando falamos em disciplina bíblica,
não estamos nos referindo a surras. Não
estamos falando de covardia nem de maus
tratos. Não estamos nos referindo a um
quartel, onde crianças são roubadas de sua
infância por pais tiranos. Disciplina por
disciplina, como um fim em si mesmo, pode
ser o objetivo de um sargento para com seus
recrutas, nunca de pais que pretendem levar
seus filhos a Deus. A disciplina bíblica tem
um fim muito mais proveitoso do que
apenas obrigar nossos filhos a fazerem nossa
vontade!

Por outro lado, a Bíblia não admite pais
crentes que são permissivos e pretendem
deixar que seus filhos conduzam a casa. O
termo cunhado como disciplina bíblica
abarca um emaranhado de ações, através das
quais entendemos as diretrizes de Deus para
criarmos os filhos que não são nossos, mas
são filhos do pacto. Então, se são filhos do
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pacto, filhos da aliança, filhos de Deus,
cuidado! O Puritano Deodat Lawson
declarou: “Os filhos nascidos em nossas
famílias são nascidos PARA Deus.” Deus
reclama para si a nossa descendência, como
disse a Abrão: “Estabelecerei a minha
aliança entre mim e ti e a tua descendência
no decurso das suas gerações, aliança
perpétua, para ser o teu Deus e da tua
descendência.” (Gn 17.7) Não podemos,
então, definir como queremos criar os filhos
que são DELE, especialmente porque ELE
deixou escrita e revelada a forma pela qual
deveríamos fazer isto.

Portanto, precisamos buscar na Bíblia
todos os conceitos que se referem à
condução dos nossos pequenos a Deus.
Estamos falando de instrução verbal,
admoestações, orações, correção física,
ensino da Palavra. Estamos falando de
amizade, amor pela alma dos filhos,
companheirismo e caminhar junto. A
correção física nunca pode vir sozinha! A
correção física é mais um dos instrumentos
que usamos. Um instrumento ordenado,
poderoso, mas não o único. Então, enquanto
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estiver lendo este texto, tenha estes
conceitos em mente. A disciplina bíblica é
um conjunto de ações que envolve, sim, a
correção física, e vamos tratar dela ao longo
destas linhas.
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