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comunIcação na famílIa

Que estratégias tenho usado 
para educar os meus filhos?

Tenho conseguido “acolher” os 
meus filhos com o mesmo amor 
e graça com que fui acolhido por 
Jesus?

Tenho sido um verdadeiro em-
baixador de Cristo para os meus 
filhos?

Podemos usar várias táticas para educar os nossos filhos, tais 
como o medo, a vergonha, a culpa, ou até mesmo a recom-
pensa, mas na verdade as Escrituras mostram-nos que nenhu-
ma destas estratégias é correta e que temos de ensinar e cui-
dar dos nossos filhos da mesma forma como somos ensinados 
e cuidados por Deus, o nosso Pai celestial. Temos de aprender 
a ser pais através da graça! Apesar dos seus pecados, da sua 
rebeldia, da sua fuga a Deus, ainda assim Deus persegue o fi-
lho pródigo e ama-o incondicionalmente. É desta forma que 
Deus nos “persegue” e é deste modo que temos de aprender 
a “perseguir” os nossos filhos!
Tal como os nossos filhos, somos filhos pródigos, mas apesar 
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dos nossos pecados e rebeldia um dia Jesus morreu por nós e agora podemos ser aceites por Deus. Foi 
necessário um milagre vertical, para que os nossos problemas horizontais fossem resolvidos. Esta mesma 
graça que nos foi estendida é a graça que devemos aprender a estender aos nossos filhos. Romanos 15.7 
ensina-nos o seguinte: “Portanto recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para 
glória de Deus.” A ideia chave, aplicada à nossa função de pais, é que temos de aprender a “acolher” os 
nossos filhos com o mesmo amor, a mesma graça com que fomos “acolhidos” por Jesus. 
Deste modo, eu tenho de compreender que não posso aprender apenas a ser pai com o meu pai, por 
muito bom que ele possa ser a desempenhar as suas funções, mas sim com aquilo que Deus, o Pai celes-
tial me ensina, estabelecido no meu relacionamento de aceitação por Deus. Como pai eu tenho de saber 
a resposta a duas questões cruciais: “Quem eu sou” e “Porque é que eu estou aqui”. Eu tenho de saber, 
sem reservas, que sou um filho do Rei, sou justificado por Jesus, sou salvo por Jesus para amar a Deus e 
amar os outros. O meu objetivo máximo é ser um embaixador de Cristo neste mundo, que representa o 
Senhor perante todos, inclusive perante os meus filhos. E a forma de o representar diante dos meus filhos 
é andar em amor e mostrar-lhes todos os dias quem Jesus é para mim e para eles. Como pais, temos de 
dar a melhor imagem de Deus, momento a momento, através da forma como vivemos a nossa vida com 
Jesus. O nosso foco máximo deve ser ensinar os nossos filhos a amar Deus, à medida que vamos vivendo 
a nossa vida, dia a dia, momento a momento, tal como nos ensina Deuteronómio 6. Ao fazê-lo vamos 
conseguir ensinar-lhes quem é que eles são e porque estão aqui, vamos ajudá-los a descobrirem que são 
aceites por Jesus, que podem confiar em Jesus e que devem viver para amar e servir a Jesus.
Mas, claro, não o vamos conseguir fazer firmados na nossa força. A única forma de sermos pais é não nos 
fiarmos em nós mesmos, mas sim no poder de Deus. Precisamos de um milagre vertical, para conseguir-
mos atuar corretamente no plano horizontal, cuidando dos nossos filhos!



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela reuniões presenciais e on-line.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Pelo EVM e pelo Seminário  no seu 2o Semestre. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos, pelo esforço de ajuda aos 
refugiados. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Culto - Recordando Cantor Cristão
No dia 12 de março pelas 16h acontecerá em 
nossa igreja um culto organizado pela Livraria 
Baptista parar recordar o Cantor Cristão.
Participe!

Doações para Ucrânia
Até sexta-feira estaremos a receber apoio hu-
manitário para ser enviado ao povo ucrania-
no. Todos os bens recebidos serão enviados 
para a Ucrânia o mais rápido possível.
As necessidades são de:
Alimentos - conservas, massas, arroz, bola-
chas, leite, etc.
Artigos para bebés/crianças - fraldas, toalhi-
tas, leite em pó, produtos de higiene, etc.
Produtos de higiene - gel de banho, champô, 
pasta de dentes, escovas, etc.
Medicamentos - Kits de primeiros socorros, 
analgésicos, antibióticos, etc.
Outros bens - ração para animais, sacos 
cama, pilhas, lanternas, mantas, luvas, gor-
ros, meias térmicas, etc.
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