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Para nossos filhos,

David Jr., Shelly, Juliana,
Daniel, Stephen e Keila,

herança do Senhor, nosso galardão, flechas 
enviadas para atingir o coração do mundo.
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Prefácio

A nossa sociedade perdeu o rumo na criação dos filhos. 
A explosão de livros de autoajuda e psicologia “pop” 

moderna sugere que os pais estão perdidos, confusos e, 
em muitos casos, desesperados quanto ao que fazer com 
seus filhos.

Não queremos acrescentar mais uma voz à confusão. Mas, 
como pais de seis filhos, hoje com quinze netos e dentro de 
um contexto brasileiro, queremos responder algumas das mui-
tas perguntas que outros pais (e avós) têm feito sobre como 
navegar com confiança por campos minados da educação de 
filhos. Nosso alvo é compartilhar alguns princípios que têm for-
talecido nosso lar e o lar dos nossos filhos. Queremos levá-lo 
de volta ao bom senso bíblico e à autoridade divina para 
retomar o curso...

Este livro parte de algumas considerações básicas:

1. Nosso alvo principal na educação de nossos filhos é o 
coração, não somente um comportamento visível. Queremos 
levá-los a ter um relacionamento com Deus por meio de 
Jesus Cristo.

2. A Bíblia, a Palavra de Deus, tem todas as respostas neces-
sárias para os pais educarem filhos bem-sucedidos, equi-
librados, fiéis e felizes. A autoridade bíblica continua tão 
relevante hoje como era nos dias em que foi estabelecida.

3. A educação de filhos depende tanto do exemplo quanto do 
ensino dos pais.
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12 151  Re f l exões  sobre  a  educação  de  f i lhos

Abriremos o “Manual do Fabricante”, a Palavra de Deus, para 
ouvir uma voz sadia, equilibrada, provada pelo tempo e com-
provada pela experiência de milhões de pais. Com base nesses 
princípios, sugerimos dicas práticas e contextualizadas para 
vocês não somente sobreviverem à paternidade, mas curtirem 
seus filhos.

Acima de tudo, querido leitor, queremos lembrá-lo das pala-
vras do salmista: Se o Senhor não edificar a casa, em vão traba-
lham os que a edificam (Sl 127.1). Jesus disse: sem mim nada 
podeis fazer (Jo 15.5). Também em Filipenses 4.13 lemos: tudo 
posso naquele que me fortalece. Não adianta tentar pôr em prá-
tica todos os princípios e sugestões deste livro se Jesus não 
for o construtor do seu lar. Seu alto padrão para a educação 
de filhos revela (para pais e filhos) o quanto precisamos que 
Ele viva a vida dEle através de nós (Gl 2.20). Jesus morreu 
e ressuscitou para que todos os que O abraçam pela fé tenham 
essa vida e a capacidade para viver a vida cristã, isto é, a vida 
de Cristo em nós.

Desejamos que sua dependência de Cristo e da Palavra de 
Deus cresça enquanto você estuda as ideias aqui apresentadas 
para a educação de filhos.

Nossa gratidão a várias pessoas que ajudaram na elabora-
ção deste texto, especialmente à nossa nora Adriana Barbosa 
Merkh, pela revisão do texto, e à equipe da Editora Hagnos.

     David J. Merkh
     Carol Sue Merkh
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Introdução
 

C onta-se a história de uma mãe de dois filhos impossíveis 
de 8 e 10 anos de idade. Ela ficou sabendo que o novo 

pastor da igreja da esquina estava tendo bastante sucesso com 
crianças delinquentes. Ela insistiu para que ele falasse com os 
meninos. O pastor concordou, mas pediu para vê-los separa-
damente. O filho mais novo teve o primeiro encontro. O pastor, 
um homem alto, com voz de trovão, perguntou-lhe com severi-
dade: “Onde está Deus?” 

O rapaz abriu a boca, mas não conseguiu emitir nenhum 
som. O pastor repetiu a pergunta num tom ainda mais severo: 
“Onde está Deus?”

Mais uma vez, o garoto permaneceu sem resposta. Finalmente 
o pastor levantou ainda mais sua voz e, com o dedo no rosto do 
garoto, berrou: “Onde está Deus?”

O menino saiu correndo da igreja diretamente para casa e 
se trancou no quarto. Quando o irmão mais velho o encontrou, 
perguntou: “O que aconteceu?” O menino, ainda ofegante, res-
pondeu: “Cara, desta vez estamos fritos. Deus sumiu – e eles 
acham que foi a gente!” 

À luz dessa história, temos uma boa e uma má notícia: A boa 
notícia é que Deus não sumiu! Ele está presente ao seu lado, 
disposto a equipá-lo para educar seus filhos nos caminhos 
dEle. Deus ainda fala e Suas palavras contêm tudo o que preci-
samos para criar nossa prole de forma sadia e sábia (2Pe 1.3).

A má notícia é que não há nenhum líder espiritual, psicólogo, 
expert, livro ou conferência que seja capaz de “dar um jeito” 
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14 151  Re f l exões  sobre  a  educação  de  f i lhos

em seu filho. Deus chamou você para dar esse jeito! O máximo 
que podemos fazer é apontar a direção certa – Deus e a Bíblia 
– e sugerir algumas ideias práticas para aplicar os princípios da 
paternidade.

Como ficará patente, nosso foco vai muito além do compor-
tamento da criança. Nosso alvo é o coração. Neste manual de 
princípios bíblicos enfatizaremos como os pais são designados 
por Deus como as principais ferramentas para revelar ao filho 
a carência do seu coração e apontar para o único capaz de pro-
duzir transformação verdadeira – de dentro para fora.

Que Deus os abençoe nesta jornada difícil, mas altamente 
recompensadora.

A Ele sejam toda glória e honra.
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15151  Re f l exões  sobre  a  educação  de  f i lhos

bb
1

Bons começos
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem,

à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.

Gênesis 1 .27

Pelo fato de que o homem, sozinho, era incapaz de cum-
prir os propósitos de Deus, Ele não desejou que o homem 

permanecesse só. Por isso, depois de o ter criado, Deus disse: 
Não é bom que o homem esteja só (Gn 2.18).

Deus criou o homem e a mulher como reflexos de Sua imagem, 
complementos um do outro (Gn 2.20). A mulher é auxiliadora idô-
nea, ou seja, o par perfeito para completar o seu marido. Juntos,  
o casal reproduz mais imagens de Deus – adoradores em espírito 
e em verdade, multiplicando a glória dEle ao redor do globo.

O melhor começo para educar filhos saudáveis e seguros é 
um casamento saudável e seguro. Nada abala mais o coraçãozi-
nho de uma criança do que a incerteza se mamãe e papai estão 
bem. Por isso, cultive a amizade conjugal se quiser criar filhos 
equilibrados! Passem tempo conversando juntos na presença 
dos seus filhos. Ensinem a eles que papai e mamãe também 
precisam sair de vez em quando para ter uma noite de namoro 
só os dois. Tudo isso traz tremenda segurança para os filhos.

E se você está só, como pai ou mãe, deixe muito claro para 
seus filhos que seu relacionamento com o Criador é prioridade 
em sua vida. Clame a Ele para lhe dar forças para educar seus 
filhos sozinho(a).
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