
	

Escolha	um	de	seus	auxiliares	para	ficar	responsável	pelo	“Quebra	Gelo”.				Temos	uma	infinidade	de	
sugestões	de	“Quebra	Gelo	Gospel”	na	internet.	Sugestões:	www.mda.com.br;	
www.google.com.br;www.youtube.com.br	

		Escolha	um	CD	ou	DVD,	não	se	esqueça	de	fazer	a	letra	da	música	escolhida	em	quantidade	que	dê			
para	distribuir	para	todos	os	membros	da	célula.	Líder	surpreenda	os	membros	de	sua	célula	trazendo	
os	cânticos	que	eles	mais	gostam.	Se	você	tiver	outra	auxiliar	peça	a	ele	para	fazer.	

Dt	6.1-9;	20-25	

Introdução: Corrida de revezamento nos jogos olímpicos de Atenas, 2004. 

Todos sabiam que Marion Jones era a melhor corredora e que a equipe dos EUA era a mais preparada. Ainda assim, a próxima 
corredora não conseguiu receber o bastão e dar continuidade de modo que a equipe fosse vencedora. Depois de anos de 
treinamento, foram eliminados porque Marion Jones não passou o bastão.  

è A grande verdade é que muitos pais e mães que temem ao Senhor têm falhado em passar o bastão. Têm falhado em passar 
adiante para os seus filhos valores e fundamentos cristãos.  

è Pais que temem ao Senhor e muitas vezes são negligentes com a transmissão de valores cristãos para os filhos. Fazem 
todo o possível para que os filhos estudem numa boa escola, sejam educados e tenham um bom emprego, mas não 
demonstram o mesmo empenho em criar os filhos nos caminhos do Senhor 

è Como consequência, nós vemos muitas vezes pais que são tementes ao Senhor e filhos que estão afastados 

A pergunta que surge é: Como não deixar o bastão cair? Que passos dar para que a próxima geração continue na corrida, 
combatendo o bom combate e guardando a fé? 

Deus, por meio deste texto, nos dá alguns passos para fazermos a nossa parte e passarmos o bastão com firmeza 
para a próxima geração 

1. Ensine a lei do Senhor para os seus filhos (vv.4-7a) 
I. O povo estava na iminência de entrar na terra prometida. Depois de vaguear por 40 anos 

• Nenhuma pessoa que havia saído do Egito enquanto adulto, a não ser Moisés, Josué e Calebe, 
permanecia vivo 

• Antes de conquistarem a terra, Moisés queria ter certeza de uma coisa: eles não se esqueceriam do que 
Deus havia feito e que ensinariam também seus filhos acerca de Deus. Moisés queria ter certeza de que 
a próxima geração não se afastaria de Deus se esquecendo do que Ele fez por seus pais, se adaptando 
aos costumes locais e se misturando com povos pagãos. Ele queria ter certeza de que as próximas 
gerações saberiam o que significava pertencer ao Senhor; como o povo de Deus deveria viver diante de 
outras culturas, povos, ideias e costumes 

• Moisés se coloca de pé, abre a boca e diz: “Ouve, ó Israel, O Senhor nosso Deus é o único Senhor [...]” E 
você precisa ensinar seus filhos neste caminho (v.7a) 

II. Ensinar a lei do Senhor aos filhos é responsabilidade dos pais, e não da igreja. Os pais devem ser os 
protagonistas. A igreja oferece apenas o suporte, por 2 razões: 

1. Comparativamente, os filhos passam muito mais tempo com os pais do que na igreja 

2. A responsabilidade de educar os filhos foi dada aos pais. Não foi dada à igreja e nem ao governo 

• Não depende da idade dos filhos. Sempre há oportunidade de os pais e mães incentivarem seus filhos nos 
caminhos do Senhor 

       III    Aplicação 

Não	Deixe	o	Bastão	Cair	

Pr	Reuel	Martinez	

De	17	a	22	de	maio	

Culto	de	12	de	maio	



A. Ensine a lei do Senhor e os caminhos do Senhor para os seus filhos. Não transfira para a igreja uma 
responsabilidade que é sua com pai/mãe 

2 Invista tempo na vida do seu filho (vv.7b-9) 

I. Sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se (v.7b) 

• Não significa só falar da bíblia a todo tempo. Antes, significa que as oportunidades que a convivência 
cotidiana oferece devem ser aproveitadas 

 

II. Não deixar o bastão cair na sua casa significa investir tempo na vida do seu filho 

• Fazer o culto doméstico com ele/ela com regularidade é um ótimo começo, mas investir tempo na vida dos 
filhos vai além disso 

• Significa de fato aproveitar bem as oportunidades que a convivência familiar proporciona para falar de Deus  

• Sem dúvida alguma, muitas oportunidades surgem quando deixamos a TV e o celular (Você já parou para 
pensar em quanto tempo gasta com celular e TV?) 

• Explicação para Olívia sobre o brilho do sol: ele brilha tanto para mostrar que Deus brilha muito mais 

• Aplicação 

A. Invista tempo na vida do seu filho. Aproveite as oportunidades da convivência para falar de Deus e do seu 
amor revelado em Cristo 

3 .  Seja exemplo de vida (vv.20-22) 

I. O seu relacionamento com Deus e a sua maneira piedosa de viver precisam ser visíveis para o seu filho. 
Ele precisa ver que você não só tenta ensiná-lo, mas que você vive o que ensina 

• Nossa vida deve ser exemplo porque em algum momento os filhos vão (se) perguntar: que mandamentos 
são esses? (v.20) Por que vivemos desse forma? Por que vamos sempre à igreja? Por que precisamos ler a 
bíblia sempre? Por que você lê a bíblia? Por que você obedece a Deus? 

• Ou seja, em algum momento os filhos vão olhar para a sua vida e se perguntar o quão real é o seu 
relacionamento com Deus; o que significa a sua caminhada com ele 

• Quando seus filhos começarem a se perguntar a respeito do seu relacionamento com Deus e o significado 
disso, a resposta que eles vão precisar ter é: Deus é uma realidade na vida do meu pai/mãe. 

• Assim como os filhos naquela época teriam como resposta a intervenção de Deus os livrando do Egito 
(vv.21,22), assim também eu e você precisamos deixar como resposta uma vida marcada pela presença de 
Deus 

 

II. Não basta falar a respeito de Deus. Você precisa andar com Deus 

III. Aplicação 

A. Seja exemplo de vida. Ande com Deus. Os seus filhos precisam ver em você a realidade e profundidade de 
um relacionamento com Deus 

Conclusão 

• Você se dedica a ensinar a lei do Senhor aos seus filhos? 

• Você investe tempo na vida deles? 

• Você é exemplo vivo para eles? 

• Você ora por seus filhos? 



 

 

 

 

 

 


