






Produção Executiva

Erton Köhler, Edward Heidinger e Marlon Lopes

Coordenação Geral

Alacy Mendes Barbosa

Maria Cristina Barbosa

Colaboradores

César Guandalini, Jair Góis, Geraldo Magela, Almir Pires,  

Jadson Rocha, Marco Goes, Arildo Souza, José Santos

Participação nos vídeos

Alacy Barbosa, Maria Cristina Barbosa, Betina Pinto

Diagramação e arte 

Tiago Wordell | DSA Media Center

Impressão e acabamento

Casa Publicadora Brasileira

Procure pelos videos com os comentários de cada lição em 
http://adv.st/adoracaoemfamiliamf



ÍNDICE

1. Como deve ser um lar cristão  ...................................................................... 5

2. O poderoso testemunho cristão  ................................................................. 9

3. Preparo para um casamento feliz  .............................................................. 11

4. Casamentos apressados e divórcio  ............................................................ 15

5. Religião no lar e finanças  ............................................................................. 19

6. Deveres e privilégios do casal  ..................................................................... 21

7. Filhos: presente de Deus  ............................................................................... 25

8. Responsabilidade intransferível dos pais  ............................................... 29

9. A mão que edifica o caráter  ......................................................................... 33

10. Como manter os filhos na igreja  ................................................................ 37

11. A influência da música, leitura, jogos e recreações  .............................4 1

12. O preparo dos filhos para a eternidade  .................................................... 45



4 |  Adoração em Família

Adoração em Família
Este guia faz parte do programa anual de motivação para o culto da famí-
lia e para estudo de temas relacionados à vida familiar, com base na Bíblia 
e nos escritos de Ellen G. White.

O plano de leitura pode ser desenvolvido na igreja, em pequenos grupos, 
escolas, cultos familiares ou de instituições adventistas.

É também uma excelente opção para os cultos de oração às quartas-feiras 
à noite. Pode ser apresentado em uma série ao longo de doze semanas.

Como utilizar este Guia de Estudos
1.  Para cada lição, há um vídeo de apoio que pode ser baixado no link: 

adv.st/adoracaoemfamiliamf e exibido aos participantes do estudo (12 
minutos).

2.  Faça uma breve introdução do tema, lendo os textos no início de cada 
lição (3 minutos).

3.  Divida os presentes em grupos pequenos, e peça que preencham as 
lacunas da lição com palavras encontradas nos respectivos parágrafos 
do livro (15 minutos).

4. Utilize os slides da apresentação para ajudá-los com as respostas.

5.  Este programa também é apropriado para visitantes, novos membros 
e pessoas que já estão estudando a Bíblia.
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INTRODUÇÃO

“O desenvolvimento ou a decadência da sociedade serão determinados 
pelos costumes e pela moral dos jovens que crescem ao nosso redor. A 
influência dos jovens na sociedade dependerá de como são educados e de 
como é moldado o caráter deles na infância, em hábitos virtuosos, domí-
nio próprio e temperança. Se os jovens são deixados sem esclarecimento 
e sem controle, tornando-se obstinados, intemperantes no apetite e nos 
desejos, isso vai influenciar e moldar a sociedade” (p. 7).

1. O que é o coração da comunidade, da igreja e da nação? (p. 7)

“A sociedade é composta por famílias, e os chefes de família é que a fazem 
ser como é. Do coração ‘procedem as fontes da vida’ (Pv 4:23), e o coração 
da comunidade, da igreja e da nação é o ______________. A felicidade 
da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das 
influências domésticas.”

2. Como deve ser o lar?  (p. 7)

“O lar deve ser tudo o que está implícito nessa palavra. Deve ser um pe-
queno __________ na Terra, um lugar em que se cultivem as afeições em 
vez de serem sistematicamente reprimidas. Nossa felicidade depende do 
cultivo do amor, da compaixão e da verdadeira cortesia de uns para com 
os outros.”

3. Qual é a influência dos pais na atmosfera do lar? (p. 7, 8)

“Os pais ______________ em grande medida a atmosfera do círculo do-
méstico; e, quando há desentendimento entre eles, os filhos participam do 
mesmo clima. Tornemos agradável a atmosfera do lar por meio do inte-
resse e da afeição.”
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4. O que é necessário ter para que o lar funcione bem? (p. 8)

“Todo lar cristão deve ter ______________; e os pais, nas palavras e 
no comportamento de um para com o outro, devem dar aos filhos um 
______________ precioso e vivo de como querem que eles sejam.”

5. Como o pai e a mãe devem ser na educação dos filhos? (p. 9)

“Muito depende do pai e da mãe. Eles precisam ser ______________ e 
______________ em sua disciplina, e devem trabalhar da forma mais 
dedicada, a fim de terem uma família bem estruturada e correta, e anjos 
celestiais sejam atraídos, para comunicar paz e uma influência agradável 
ao seu lar.”

6. Como administrar as regras do lar?  (p. 9)

“Temos que administrar as regras do lar com ______________ e 
______________, e não com vara de ferro. As crianças corresponderão 
com uma obediência voluntária à regra do amor. Elogiemos nossos filhos 
sempre que houver oportunidade. Tornemos sua vida o mais feliz possí-
vel. […] Temos que tentar conservar macio o terreno do coração por meio 
de manifestações de amor e afeto, preparando-o assim para a semente da 
verdade.”

7. Como o lar precisa ser? Qual deve ser sua atração?  (p. 12)

“O lar precisa ser para as crianças o lugar mais ______________ do mun-
do, e sua maior atração é a presença da ______________. As crianças são 
sensíveis e amorosas por natureza. É fácil agradá-las, mas é igualmen-
te fácil torná-las infelizes. Por meio de disciplina branda, com palavras e 
atos amáveis, as mães podem conquistar o coração de seus filhos.”

8.  Que problemas a desordem, o desleixo, e a falta de esmero podem tra-
zer para o lar? (p. 13)

“Deus Se desagrada com a desordem, o desleixo e a falta de esmero 
em quem quer que seja. Essas deficiências são males sérios e tendem a 
______________ o afeto do marido em relação à esposa, se ele aprecia a 
ordem, filhos bem disciplinados e uma casa bem administrada. A esposa e 
mãe não consegue tornar a casa um lugar prazeroso e feliz, a menos que 
ame a ordem, mantenha sua dignidade e seja zelosa.”
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CONCLUSÃO 

“Os pais têm a pesada responsabilidade de proteger cuidadosamente a fu-
tura felicidade e os interesses de seus filhos, mas também devem tornar 
o lar o mais atrativo possível. Isso é de importância incomparavelmente 
maior do que adquirir propriedades ou juntar dinheiro. Não deve faltar 
alegria no lar. A satisfação de pertencer à família deve ser nutrida no co-
ração dos filhos, para que eles possam voltar os olhos ao lar de sua in-
fância como a um lugar de paz e felicidade, parecido com o Céu. Então, 
quando se tornarem adultos, será a vez deles de proporcionar conforto e 
ser uma bênção aos seus pais” (p. 12).
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ANOTAÇÕES



Adoração em Família  | 9Adoração em Família  | 9

INTRODUÇÃO

“A missão do lar se estende para além do círculo dos seus membros. O lar 
cristão deve ser uma lição prática que evidencie a excelência dos princí-
pios verdadeiros da vida. Esse tipo de exemplo será no mundo uma força 
para o bem. […] Ao deixarem um lar assim, os jovens ensinarão as lições 
que aprenderam ali. Dessa maneira, serão introduzidos em outros lares 
princípios mais nobres de vida, e uma influência regeneradora será senti-
da na sociedade” (p. 15).

1. Qual deve ser a influência do lar sobre outras famílias? (p. 15)

“O lar em que os membros são cristãos corteses exerce ______________ 
influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados alcançados 
por um lar assim, e seguirão o ______________ dado, guardando-o con-
tra as influências satânicas. Os anjos de Deus visitarão com frequência o 
lar em que a vontade dEle predomina.”

2.  Qual é a influência de uma família bem estruturada e bem discipli-
nada?  (p. 15)

“Uma família bem estruturada, bem disciplinada, ______________ mais 
em favor do cristianismo do que todos os sermões que possam ser prega-
dos. Uma família assim dá ______________ de que os pais foram bem-
-sucedidos ao seguir as instruções de Deus, e de que seus filhos O servirão 
na igreja.”

3. Qual é a influência de uma família mal dirigida? (p. 17)    

“A influência de uma família mal dirigida se espalha e é 
_____________________ para toda a sociedade. Concentra-se em uma 
onda de males que ______________ famílias, comunidades e governos.”



10 |  Adoração em Família

4. Onde deve começar nossa obra para Cristo? (p. 18)

“Nossa obra para Cristo deve começar com a ______________, no 
______________. […] Não existe campo missionário mais importante do 
que esse. […] Muitos descuidaram vergonhosamente desse campo do lar, 
e é tempo de que sejam apresentados recursos e remédios divinos para 
corrigir esse mal.”

5.  Quais resultados são vistos quando os filhos são devidamente educa-
dos? (p. 19)

“Os filhos devidamente educados, que gostam de ser úteis, de ajudar o pai 
e a mãe, _____________________ o conhecimento das ideias corretas e 
dos princípios bíblicos a ______________ com quem entrarem em con-
tato.”

6. Que responsabilidade está sobre os pais? (p. 19)

“Pais, está sobre vocês a responsabilidade de ser ______________ e 
______________ de luz. Brilhem no lar como luzes, iluminando o ca-
minho por onde os filhos têm que andar. Agindo assim, sua luz irradiará 
para os que estão lá fora.”

7. Qual é a importância da unidade entre os membros da família? (p. 20)

“Quanto mais intimamente forem unidos os membros da família em sua 
obra no lar, tanto ______________ será a influência que pais, mães, fi-
lhos e filhas exercerão fora dele.”

8. Do que depende a felicidade de famílias e igrejas? (p. 20)

“A felicidade de famílias e igrejas depende das ____________________ do-
mésticas. Os interesses eternos dependem do _____________________ 
adequado dos deveres desta vida. O mundo precisa mais de homens bons, 
que sejam uma bênção em seu lar, do que de homens com grande capaci-
dade intelectual.”

CONCLUSÃO 

“O esforço de fazer do lar o que ele deve ser – um símbolo do lar celestial 
– prepara-nos para atuar em uma esfera mais ampla. A educação recebida 
por meio da consideração afetuosa de uns pelos outros nos habilita para 
saber atingir os corações que precisam aprender os princípios da verda-
deira religião. A igreja precisa de todas as energias espirituais para que 
todos, em especial os membros mais novos da família do Senhor, sejam 
cuidadosamente guardados” (p. 20, 21).
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INTRODUÇÃO 

“Quem me dera poder fazer com que os jovens vissem e sentissem seu pe-
rigo, especialmente o de terem casamentos infelizes! O casamento é algo 
que influenciará e afetará sua vida tanto neste mundo quanto no futuro. 
Um cristão sincero não levará avante seus planos sem saber se Deus apro-
va suas intenções. Não desejará escolher por si mesmo, mas sentirá que 
Deus deve escolher” (p. 22).

1. Quais perguntas devem ser feitas antes de se casar? (p. 23)

“Estas são algumas perguntas que devem ser formuladas: Essa união vai 
me ______________ do Céu? ______________ meu amor por Deus? 
Ampliará minha utilidade nesta vida? Se essas reflexões não sugerirem 
empecilhos, então, continue avante, no temor a Deus.”

2. Como deve ser feita a escolha do companheiro para a vida? (p. 24)

“A escolha do companheiro para a vida deve ser feita para melhor as-
segurar aos pais e aos filhos a ______________ física, mental e espiri-
tual, de maneira que habilite tanto os pais como os filhos a serem uma 
______________ aos semelhantes e uma honra ao Criador.”

3. Quais qualidades devem ser buscadas em uma esposa? (p. 24)

“‘A esposa ______________ vem do Senhor’ (Pv 19:14). ‘Seu marido tem 
plena ______________ nela. […] Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal, to-
dos os dias da sua vida. Fala com ______________ e ensina com amor. 
Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se 
levantam e a elogiam; seu marido também a elogia, dizendo: ‘Muitas mu-
lheres são exemplares, mas você a todas supera’ (Pv 31:11, 12, 26-29). O 
que consegue uma esposa assim ‘encontra algo excelente; recebeu uma 
bênção do Senhor’ (Pv 18:22).”
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4.  Que perguntas uma mulher que deseja união pacífica e feliz no casa-
mento deve fazer? (p. 25)

“Que a mulher que deseja uma união pacífica e feliz, que quer evitar a in-
felicidade e tristezas futuras, questione, antes de entregar suas afeições: 
Meu pretendente tem mãe? Que tipo de ______________ ela tem? Ele re-
conhece suas obrigações para com ela? Ele é ______________ para com 
os desejos e a felicidade dela? Se ele não ______________ nem honra a 
mãe, será que manifestará respeito e amor, bondade e atenção para com 
a esposa? Quando a novidade do casamento passar, ele continuará me 
amando? Será paciente com meus erros, ou crítico, dominador e autoritá-
rio? A verdadeira afeição não levará em conta muitos erros; o amor não 
os perceberá.”

5.  Que conhecimento é necessário ter antes de assumir o compromisso 
matrimonial? (p. 27)

“Como uma família, vocês podem  ser felizes ou não. Fica ao encargo de 
vocês. Seu próprio __________________________determinará o fu-
turo. Precisam abrandar as agudas arestas de seu caráter, e só proferir 
_____________________das quais não terão que se envergonhar de 
reencontrar no dia de Deus. ... Podem discordar acerca de coisas pequenas 
que não merecem discussão, e o resultado será aborrecimento. O caminho 
do justo é caminho de paz...” - {2MCP 107.1}

6. Que alerta nos é dado sobre a habilidade financeira? (p. 31).

“Nenhum homem é desculpado por não ter habilidade financeira. De 
muitos homens pode ser dito: é bondoso, afável, generoso, bom cristão, 
mas __________ ______________ administrar seus próprios negó-
cios. Quando se trata de lidar com dinheiro, parece uma criança. Não foi 
______________ pelos pais a compreender e praticar os princípios do 
próprio sustento.”

7. O que Deus nos diz sobre o casamento entre crente e descrente? (p. 33)

“O povo de Deus ______________ deve se aventurar em terrenos proi-
bidos. O casamento entre crentes e descrentes é ______________ por 
Deus. No entanto, muitas vezes o coração não convertido segue seus pró-
prios desejos, e formam-se uniões matrimoniais não aprovadas por Deus. 
Por isso, muitos homens e mulheres estão sem esperança e sem Deus no 
mundo.”
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8.  Que orientações são dadas à pessoa que entrou na relação matrimo-
nial antes de se converter?  (p. 38)

“Você não tem o direito de trazer uma nuvem __________________so-
bre a _______________________________de seus filhos mediante re-
preensão ou severa censura por erros _________________________. 
Deve-se fazer  que o verdadeiro mal apareça justamente tão pecamino-
so como é, e deve-se assumir uma _______________________decidida 
e firme para evitar sua repetição; contudo, não se deve deixar a criança 
num estado de espírito sem solução, mas com certa coragem de que possa 
melhorar e alcançar sua  confiança e aprovação. As crianças podem dese-
jar fazer o que é correto, podem se propor a serem obedientes de coração, 
mas necessitam de auxílio e de incentivos.” - {2MCP 108.2}

CONCLUSÃO 

“A pessoa que entrou na relação matrimonial quando ainda não converti-
da se coloca pela conversão sob uma _____________________ maior de 
ser fiel à pessoa com quem está casada, por mais que sejam diferentes com 
respeito à fé religiosa. Entretanto, as exigências de Deus devem ser postas 
acima de toda a relação terrena, mesmo que venham provas e persegui-
ções. Com espírito de amor e _____________________, essa fidelidade 
pode ter influência para ganhar o descrente.”
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ANOTAÇÕES
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INTRODUÇÃO  

“Qualquer compromisso matrimonial deve ser cuidadosamente conside-
rado, pois o casamento é um passo que se dá para toda a vida. Tanto o 
homem quanto a mulher devem considerar cuidadosamente se podem 
permanecer unidos através de todas as dificuldades da vida, enquanto 
ambos viverem” (p. 42).

1. Que aviso nos é dado sobre o casamento precoce? (p. 39)

“Os casamentos precoces produzem grande parte dos __________________ 
que predominam hoje. O casamento realizado cedo demais não promove 
nem a saúde física nem o vigor mental. A razão é bem pouco exercida 
nesse assunto. Muitos jovens agem por impulso.”

2.  Quais consequências podem ser trazidas para o casamento quando a 
escolha é feita de forma imprudente e sem equilíbrio? (p. 40)

“A mesma falta de prudência e autocontrole que determinou a escolha pre-
cipitada faz o mal se agravar, até que a relação matrimonial se torna um 
peso _____________________. Muitos assim fizeram ______________ 
sua felicidade nesta vida e sua esperança da salvação.”

3. Que conselho é dado para alguém que quer se divorciar? (p. 43)

“______________, senão a violação do ______________ conjugal, pode 
quebrar ou anular o voto matrimonial. Estamos vivendo em tempos peri-
gosos, em que não há segurança em coisa alguma, exceto na firme e ina-
movível fé em Jesus Cristo. Se não vigiar em oração, é impossível o cora-
ção não se afastar de Deus pelos enganos de Satanás.”
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4.  Que conselhos são dados a uma esposa maltratada e que vive sob a 
ditadura do marido?  (p. 45)

“[…] não posso aconselhar você a voltar para ele, indo contra o seu dis-
cernimento. Falo a você com a mesma sinceridade que falei a ele. Seria 
______________ se colocar outra vez debaixo de sua ______________. 
Eu esperava que ele mudasse. […] Deus sabe tudo sobre sua experiência. 
[…] Tenha ânimo no Senhor. Ele não a deixará nem a desamparará. Sinto-
-me profundamente solidária a você.”

5.  Quando a esposa e o esposo não têm temperamentos compatíveis, 
podem se separar? (p. 46)

“Se vocês não têm temperamento compatível, pergunto: Não seria uma 
glória para Deus mudarem essa ______________? Marido e mulher de-
vem cultivar respeito e afeição um pelo outro. Devem guardar as emo-
ções, as palavras e as ações, a fim de que nada seja dito ou feito que irrite 
ou aflija. Cada um deve cuidar do outro, fazendo tudo que estiver a seu 
alcance para fortalecer o afeto mútuo.”

6.  Quais aspectos devem ser considerados quando acontece o adultério?  
(p. 46, 47)

“1. Nos casos de violação do sétimo mandamento em que a parte culpada 
__________ manifesta verdadeiro arrependimento, se a parte ofendida 
pode obter o divórcio sem tornar pior a situação de ambos e dos filhos 
(caso os tenha), devem se separar.

2. Se há _____________________ de ficarem eles próprios e os filhos em 
situação pior pelo divórcio, não conhecemos nenhum texto bíblico que 
declare culpada a parte inocente por não se separar.

3. Tempo, trabalho, oração, paciência, fé e uma vida piedosa podem reali-
zar uma ______________.”

7. O que fazer quando o marido e pai não é cristão? (p. 48)

“Nesses casos, meu conselho é: mães, sejam quais forem as provas 
que vocês tiverem que enfrentar relacionadas à pobreza, às feridas 
na alma e atitudes rudes e autoritárias do marido e pai, __________ 
______________ os filhos. Não os deixem sob a influência de um pai 
ímpio. Sua obra é contrafazer a obra do pai, o qual está evidentemente 
sob o controle de Satanás.”



Adoração em Família  | 17

8.  Que atitudes deve ter a esposa para com esposo que não é cristão?  (p. 
(p. 49)

“Deixe bem claro que você __________ a Jesus e confia nEle. […] Não per-
mita jamais que uma só palavra de reprovação ou censura chegue aos ou-
vidos de seu marido. Ainda que você passe muitas vezes por dificuldades, 
não mencione essas provas. O ______________ é eloquência. Palavras 
precipitadas somente aumentarão sua infelicidade. Mostre-se contente 
e feliz.”

CONCLUSÃO 

“O lar em que Deus não é adorado é como um navio no meio do mar sem 
piloto ou leme. A tempestade o aflige e sacode, e há o perigo de que todos 
a bordo morram. Considere sua vida e a vida de seus filhos como preciosas 
por amor a Cristo, pois terá que se encontrar com eles e com seu esposo 
diante do trono de Deus. Seus firmes princípios cristãos não devem ser 
enfraquecidos, mas fortalecidos mais e mais” (p. 49, 50).
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ANOTAÇÕES
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INTRODUÇÃO 

“O dinheiro não é necessariamente uma maldição. Se for corretamente 
usado, ele é de grande valor, porque pode fazer o bem na salvação de pes-
soas e levar bênçãos a outros que são mais pobres do que nós. Pelo uso 
inadequado ou imprudente, […] o dinheiro se tornará uma armadilha para 
quem o tem” (p. 52).

1.  O dinheiro pode ser bênção ou maldição. Como podemos fazer uso 
adequado dos bens? (p. 52)

“Quando ______________ a Deus acima de tudo, as coisas seculares ocu-
pam seu devido lugar em nossas afeições. Se humilde e fervorosamente 
buscarmos conhecimento e habilidade para fazer uso adequado dos bens 
do Senhor, receberemos ______________ do alto.”

2.  Ter casa própria é motivo de bênção. Quais benefícios isso pode tra-
zer? (p. 53)

“A possibilidade de ter uma casa para morar as inspiraria com um forte 
desejo de progresso. Adquiririam logo a ______________ de planejar 
e idealizar por si mesmas. Seus filhos seriam educados em hábitos de 
dedicação e ______________, e o intelecto seria grandemente fortale-
cido. Sentiriam que são seres humanos, não escravos, e seriam capazes 
de reconquistar em grande medida o respeito pessoal e a independência 
moral perdidos.”

3.  Que orientações são dadas no que diz respeito à administração do or-
çamento? (p. 53)

“Muitíssimas pessoas não têm se educado o bastante para manter suas 
despesas nos limites de seus rendimentos. __________ aprenderam a se 
adaptar às circunstâncias e constantemente pedem dinheiro emprestado, 
sobrecarregando-se de dívidas e, assim, ficam desanimadas.”
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4. Quais cuidados devemos ter com relação às despesas? (p. 55)

“Você precisa cuidar para que suas despesas não sejam ______________ 
do que seus rendimentos. Contenha seus desejos.”

5.  Como o marido deve agir em relação à esposa que não trabalha fora?  
(p. 57)

“Dê à sua esposa uma ______________ do ______________ que você 
recebe. Permita que ela tenha essa parte como dela, e deixe-a usá-la como 
ela desejar. Ela deve ter permissão para usar como bem entender os recursos 
que recebe. Se ela tivesse recebido certa soma para usar como desejasse, 
sem ser criticada, grande peso teria sido tirado de sua mente.”

6. Quando economizar e quando gastar? (p. 57)

“É preciso ______________ quando poupar e quando gastar. Não pode-
mos ser seguidores de Cristo, a menos que neguemos o eu e exaltemos a 
cruz. Precisamos pagar _____________________ o que devemos à me-
dida que avançamos.”

7. O que é casamento? E o que ele simboliza? (p. 60)

“O casamento, uma ______________ para toda a vida, simboliza a união 
entre ______________ e Sua igreja. O espírito que Cristo manifesta para 
com Sua igreja é o mesmo espírito que marido e mulher devem manifestar 
um pelo outro.”

8.  Qual é o segredo para que os cônjuges ajudem um ao outro e sejam 
felizes? (p. 60)

“A menos que tenham fervoroso ______________ de se tornar filhos de 
Deus, vocês não saberão claramente como ajudar um ao outro. Sejam afe-
tuosos e atenciosos, abrindo mão dos próprios desejos e propósitos para 
que façam felizes um ao outro. Vocês podem progredir nesse conheci-
mento mútuo a cada dia. Devem aprender diariamente como fortalecer 
os pontos fracos do caráter.”

CONCLUSÃO 

“O coração cheio do amor de Cristo jamais pode estar em desarmonia. Re-
ligião é amor, e no lar cristão o amor reina e encontra expressão em pala-
vras e atos de bondade e gentileza” (p. 59).
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INTRODUÇÃO 

“O círculo do lar deve ser considerado como um lugar sagrado, símbolo 
do Céu, espelho no qual nos refletimos. Podemos ter amigos e relaciona-
mentos, mas eles não devem interferir na vida do lar. Tem que haver um 
forte senso de propriedade, que resulta num sentimento de tranquilidade, 
repouso e confiança” (p. 68).

1. Que atitudes o esposo deve ter para com a esposa? (p. 65)

“Os maridos devem ser _____________________, atenciosos, constan-
tes, fiéis e compassivos. Devem manifestar amor e compreensão. Se cum-
prirem as palavras de Cristo, seu amor não será desprezível, mundano ou 
depravado, que leve à destruição do próprio corpo e cause debilidade e 
doença à esposa.”

2.  O que é dito sobre o homem que é dominado por desejos depravados 
e trata sua esposa como uma escrava? (p. 65)

“Nenhum homem consegue amar de fato a esposa quando ela se submete 
pacientemente a ser sua escrava e satisfazer seus desejos depravados. […] 
Esses homens são ______________ que os ______________. São demô-
nios em forma humana. Não conhecem os elevados e enobrecedores prin-
cípios do amor verdadeiro e santificado.”

3. Em um caso assim, como a esposa deve agir?  (p. 66)

“De forma ______________ e carinhosa, ela deve lembrar-lhe que Deus 
tem direitos mais elevados, acima de todos os outros direitos, sobre todo 
o seu ser, e que ela não pode _____________________ esses direitos, 
pois será responsável por isso no grande dia de Deus. […] Caso ela eleve 
suas afeições, e em santificação e honra conserve sua pura dignidade de 
mulher, poderá por sua influência sensata fazer muito para santificar o 
marido, cumprindo assim sua grande missão.”
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4.  O que acontece quando a mulher é passiva, em tudo, diante da von-
tade do marido? (p. 66)

“Quando a mulher sujeita o corpo e a mente ao domínio do marido, sendo 
passiva diante da vontade dele em tudo, sacrificando a consciência, a dig-
nidade e mesmo a personalidade, ela ______________ a oportunidade de 
exercer aquela poderosa _____________________ que deveria ter para 
o bem, e deixa de enobrecer o esposo.”

5. Que orientação é dada para resolver essa situação? (p. 67)

“Todo pensamento deve ser levado cativo a Jesus Cristo. Todo dese-
jo imoral deve ser _____________________ pelas nossas virtudes 
_____________________. O amor de Deus deve reinar acima de tudo. 
Cristo deve ocupar um trono não dividido. Nosso corpo deve ser conside-
rado como tendo sido comprado. Nossos membros devem se tornar ins-
trumentos de justiça.”

6.  Qual é o perigo de os cônjuges se queixarem um do outro para tercei-
ros? (p. 68)

“O marido e a mulher não devem jamais, quer por brincadeira ou por 
qualquer outro meio, queixar-se um do outro para outras pessoas, pois 
a prática frequente dessa imprudência, que pode parecer uma brinca-
deira inocente, acabará em ______________ entre ambos e talvez em 
_____________________. Tem sido mostrado para mim que deve haver 
uma sagrada proteção em torno de toda família.”

7. Que promessa os pais e as mães devem fazer a Deus? (p. 69)

“Que os pais e as mães façam promessa solene a Deus, a quem dizem amar 
e obedecer, de que, por Sua graça, __________ ______________ entre si, 
mas que, em sua própria vida e temperamento, _____________________ 
a disposição que desejam que os filhos desenvolvam.”

8.  “A obra do lar deve se mover suavemente, como as partes diferentes 
de uma máquina.” Como essa obra deve acontecer? (p. 70)

“A menos que ___________________________nossas palavras e nosso 
temperamento, somos escravos de Satanás. ...Todas as palavras de con-
tenda, palavras desagradáveis, intolerante, irritadas, são uma oferta feita 
a sua satânica majestade... pois ela destrói a paz e a felicidade de famílias 
inteiras, destrói a saúde, e é afinal causa de perder-se uma vida eterna de 
felicidade.” - {2MCP 163.7}
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CONCLUSÃO 

“Devo crescer na graça, no lar ou onde quer que esteja, a fim de dar poder 
moral a todas as minhas ações. No lar, devo cuidar do meu temperamento, 
das minhas ações e das minhas palavras. Preciso dedicar tempo à cultura 
pessoal, ao meu preparo e aperfeiçoamento nos princípios corretos. Preci-
so ser um exemplo para os outros. Devo meditar na Palavra de Deus noite 
e dia e levá-la para minha vida prática” (p. 70).
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ANOTAÇÕES
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INTRODUÇÃO 

“Uma casa sem crianças é um lugar desolado. O coração dos que re-
sidem nela está em perigo de se tornar egoísta, de nutrir o amor pela 
própria comodidade e consultar seus próprios desejos e conveniências. 
Buscam compaixão para si mesmos, mas têm pouco para conceder aos 
outros” (p. 71).

1. Como os pais devem cuidar de seus filhos, a herança do Senhor?  (p. 71)

“Os filhos são a herança do Senhor e somos responsáveis diante dEle 
pela administração da Sua propriedade. […] Que os pais cuidem de sua 
família com ______________, fé e ______________, até que possam 
ir a Deus com alegria e dizer: ‘Eis-me aqui, com os filhos que me deu o 
Senhor’ (Is 8:18).”

2. Que cuidados deve ter o casal que não tem filhos? (p. 71)

“Quando dois formam uma família, como no seu caso, e não há filhos para 
exercitar a paciência, a tolerância e o verdadeiro amor, há necessidade de 
______________ constante, a fim de que o ______________ não domi-
ne, para que você não se torne o centro, exigindo atenção e cuidado que 
não se considera na obrigação de conceder aos outros.”

3.  O que é suavizado e subjugado em nós mesmos ao convivermos com 
crianças/filhos? (p. 72)  

“A compreensão, a paciência e o amor necessários para lidar com crian-
ças seriam uma bênção em todo lar. Elas poderiam suavizar e subjugar 
______________ de caráter naqueles que precisam ser mais otimistas e 
calmos. A presença de uma criança no lar suaviza e refina. Uma criança 
criada no temor do Senhor é uma bênção.”
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4. Qual é a responsabilidade dos pais na educação dos filhos? (p. 73)

“Pais, vocês têm uma responsabilidade que ninguém pode assumir em 
seu lugar. Enquanto viverem, terão diante de Deus a responsabilidade de 
______________ Seu caminho. […] Os pais que fazem da Palavra de Deus 
seu guia, e que compreendem o quanto os filhos dependem deles na for-
mação do caráter, darão a esses filhos um exemplo que lhes seja seguro 
seguir. Os pais e as mães são responsáveis pela saúde, pela formação e pelo 
_____________________ do caráter dos filhos. Ninguém mais deveria 
se encarregar dessa obra.”

5. A igreja ou a Escola Sabatina tem a função de educar as crianças? (p. 74)

“Não é responsabilidade dos professores da Escola Sabatina indicar a 
nossos filhos o caminho que devem seguir. A Escola Sabatina é uma 
grande bênção. Ela pode lhes ______________ em seu trabalho, mas 
__________ pode tomar o lugar de vocês. Deus deu a todos os pais e mães 
a responsabilidade de levar os filhos a Jesus, ensinando-lhes como orar e 
crer na Palavra de Deus.”

6.  Em que os pais devem pensar antes de aumentar o número de filhos? 
(p. 76)

“Antes de aumentar a família, devem pensar se Deus será 
_____________________ ou desonrado ao trazerem filhos ao mundo. 
Devem buscar glorificar a Deus por sua união desde o princípio, e durante 
todo o tempo de sua vida de casados.”

7.  Em vista da responsabilidade que recai sobre os pais, que perguntas 
devem ser feitas antes de trazer filhos ao mundo? (p. 76)

“Tendo em vista a responsabilidade dos pais, eles devem considerar cuida-
dosamente se é melhor ter filhos. A __________ tem energia suficiente 
para cuidar deles? E o _____________, tem condições de moldar e educar 
adequadamente a criança? Como o destino da criança é pouco considera-
do! A satisfação dos desejos é o único pensamento, e um peso é colocado 
sobre a esposa e mãe, consumindo-lhe a vitalidade e paralisando suas ca-
pacidades espirituais.”

8. Que pontos o casal precisa considerar antes de ter filhos? (p. 78)

“[Os pais] devem considerar com calma que ______________ podem 
ser feitas para os filhos. Eles não têm o direito de colocar essas crianças 
no mundo para ser uma carga para os outros. Eles têm um meio de vida 
confiável para sustentar a família, a fim de não se tornarem pesados aos 
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outros? Se não têm, cometem um crime ao trazer filhos ao mundo para 
sofrer por falta de cuidado, comida e roupa.”

CONCLUSÃO

“Não podemos nos esquecer de que nossos filhos são os mais jovens mem-
bros da família de Deus. Ele os entregou ao nosso cuidado para que os 
preparemos e eduquemos para o Céu. Teremos que dar conta a Ele pela 
maneira como desempenhamos nosso dever sagrado” (p. 72).
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ANOTAÇÕES
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INTRODUÇÃO 

“Alguns pais não compreendem os filhos e não se relacionam verdadeira-
mente com eles. Existe com frequência uma grande separação entre pais 
e filhos. Se os pais sondassem plenamente o sentimento dos filhos e verifi-
cassem o que está em seu coração, isso exerceria uma influência benéfica 
sobre eles” (p. 80).

1. Como as crianças devem ser instruídas? (p. 80)

“As crianças devem ser instruídas com ______________ e conquistadas 
pelo ______________. É um tempo crítico para elas. Influências serão 
exercidas, a fim de separá-las de vocês, e os pais devem contrabalançar 
essas influências. Ensinem-lhes a fazer de vocês seus confidentes. Que 
elas lhes contem em segredo suas dificuldades e alegrias.”

2. Como os pais devem ganhar a confiança de seus filhos? (p. 81, 82)

“Dediquem algumas de suas horas de ______________ aos filhos, par-
ticipando ______________ nas tarefas e nos esportes, e ganhando sua 
confiança. Desenvolvam a amizade com eles. Que os pais dediquem as 
noites à sua família. Deixem de lado as preocupações relacionadas com os 
trabalhos do dia.”

3.  “Satanás e seu exército estão fazendo os mais poderosos esforços para 
controlar a mente das crianças […].” Como devem ser tratadas, para 
que isso não ocorra? (p. 82)

“Elas devem ser tratadas com imparcialidade, ______________ e 
______________ cristãos. Isso causará uma forte influência sobre elas, 
e sentirão que podem ter total confiança nos pais. Cerquem os filhos com 
os encantos do lar e do convívio com vocês. Se fizerem isso, eles não terão 
tanto desejo de se unir com outras companhias.”
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4. Qual é o papel do pai para tornar o lar feliz? (p. 84)

“A tarefa de tornar o lar feliz não é somente da mãe. O pai tem parte 
importante a desempenhar. O marido é o ______________ de união dos 
tesouros do lar, unindo por meio de seu fervoroso, forte e dedicado afeto 
os membros da família – mãe e filhos – nos mais fortes laços de união. Seu 
nome é definido como laço de união da família.”

5. O que a esposa e os filhos esperam do pai? (p. 84)

“O marido e pai é o líder da família. A esposa espera dele ______________ 
e interesse, bem como auxílio na educação dos filhos, e isso é justo. Os fi-
lhos lhe pertencem, da mesma forma que a ela, e a felicidade deles também 
interessa a ele. Os filhos esperam do pai ______________ e orientação. 
Ele precisa ter uma visão correta da vida e das influências e companhias 
que devem rodear sua família; ele deve ser regido, acima de tudo, pelo 
amor e temor a Deus, e pelos ensinos de Sua Palavra, a fim de lhe ser pos-
sível guiar os pés dos filhos no caminho correto.”

6.  Como deve ser a oração de um pai quando estiver quase no limite de 
perder a paciência e o autocontrole? (p. 86)

“Quando estiver quase no limite, a ponto de perder a paciência e o auto-
controle, sendo duro e acusador, crítico e denunciador, esse é o momento 
para enviar ao Céu a oração: “_____________________, ó Deus, a re-
sistir à tentação, a expulsar do coração todo amargor, ira e maledicência. 
______________ Tua mansidão, Tua humildade, Tua longanimidade e 
Teu amor. Não me deixes desonrar meu Redentor nem interpretar mal as 
palavras e os motivos da minha esposa, de meus filhos e de meus irmãos 
e irmãs na fé. Ajuda-me para que eu possa ser bondoso, misericordioso, 
brando e perdoador. Ajuda-me a ser um verdadeiro laço de união no meu 
lar e a representar o caráter de Cristo diante das pessoas.”

7.  Qual é a posição da esposa na família, e como deve ser sua obra junto 
aos filhos? (p. 88)

“Ela deve sentir que é ______________ ao marido – deve estar ao lado 
dele, fiel no seu posto do dever e ele no dele. Sua obra na educação dos 
filhos é em todos os sentidos tão importante e ______________ como 
qualquer posição de honra que ele seja chamado a ocupar, ainda que seja 
a de principal juiz da nação.”
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8. O destino dos filhos, em grande medida, está nas mãos de quem?  (p. 93)

“______________, em grande medida o destino de seus filhos está em 
suas mãos. Se vocês falharem como mães, poderão levá-los para os exér-
citos do inimigo, tornando-os seus instrumentos na ruína das pessoas. 
Contudo, por meio de um exemplo cristão e uma fiel disciplina, vocês 
______________ levá-los a Cristo e torná-los instrumentos nas mãos 
dEle para a salvação de muitos.”

CONCLUSÃO 

“Não se deve permitir que seja erguida entre pais e filhos barreira alguma 
de frieza e reserva. Que os pais se relacionem com os filhos, buscando 
compreender seus gostos e inclinações, conhecendo seus sentimentos 
e compreendendo o que está no coração deles. […] Criadas sob a sábia e 
amorosa orientação de um lar verdadeiro, as crianças não terão desejo de 
sair em busca de prazer e companhia. O mal não as atrairá. A atmosfera 
que prevalece no lar moldará o caráter delas, e elas formarão hábitos e 
princípios que serão uma forte defesa contra a tentação, quando deixa-
rem o abrigo do lar e assumirem sua posição no mundo” (p. 82, 83).
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ANOTAÇÕES
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INTRODUÇÃO

“É uma obra grandiosa transformar um ser aparentemente insignificante 
e desamparado numa bênção para o mundo e uma honra para Deus. Os 
pais não devem permitir que coisa alguma se intrometa entre eles e suas 
obrigações para com os filhos” (p. 95).

1. Quais responsabilidades pesam sobre as mães? (p. 95)

“Grandes responsabilidades estão sobre as mães. Embora possam não ter 
posição em concílios nacionais […], podem fazer uma ______________ 
obra para Deus e para seu país. Podem ______________ os filhos. Devem 
ajudá-los a desenvolver um caráter que não oscile nem seja influenciado 
para fazer o mal e que ainda leve outros a fazer o que é certo. Com suas 
fervorosas orações de fé, as mães podem ______________ o braço que 
move o mundo.”

2.  Quanto às atividades do lar, o que deve ser ensinado às crianças e 
como isso deve ser feito? (p. 95)

“É na infância e na adolescência que deve ser dada a educação. As crian-
ças devem ser preparadas para ser ______________. Devem ser ensina-
das a fazer o que for necessário no lar; e os pais devem tornar essas tare-
fas tão _____________________ quanto possível, por meio de palavras 
bondosas de instrução e aprovação.”

3. Qual é o poder da oração de uma mãe? (p. 96)

“É impossível calcular o poder da influência de uma mãe que ora. Ela re-
conhece Deus em todos os seus caminhos. ______________ seus filhos 
até o trono da graça e os apresenta a Jesus, suplicando para eles Suas 
bênçãos. A influência dessas orações é para esses filhos como ‘fonte de 
______________’.”
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4.  “As crianças são para a mãe um espelho […].” O que ela consegue ver 
refletido nelas? (p. 97)

“Ela pode ver refletidos seus ______________ e seu _______________. 
Suas palavras devem ser cuidadosas, assim como suas atitudes, na presen-
ça desses pequenos aprendizes. Ela deve cultivar em si mesma os traços 
de caráter que deseja ver desenvolvidos neles.”

5. Qual é a obrigação dos pais e o dever dos filhos? (p. 100)

“Os pais têm a obrigação de alimentar, vestir e ______________ os filhos. 
E os filhos têm o dever de ______________ aos pais com alegria e fide-
lidade. Como os filhos que deixam de sentir a obrigação de ajudar os pais 
reagiriam, se seus pais deixassem de sentir a obrigação de cuidar deles?”

6. Quais são os perigos da ociosidade na vida dos filhos? (p. 101)

“Mãos e mentes ativas não encontram tempo para dar ouvidos a toda ten-
tação sugerida pelo inimigo. Porém, mãos e cérebro ociosos estão sempre 
em condições de ser _____________________ por Satanás. Quando não 
devidamente ocupada, a mente se detém em coisas impróprias. Os pais 
devem ensinar a seus filhos que a ociosidade é pecado.”

7.  Ao realizar tarefas domésticas, os filhos podem melhorar em alguns 
aspectos. Quais são eles? (p. 103)

““No cumprimento de sua parte nas tarefas, [os filhos] podem melhorar a 
______________ e alcançar o correto equilíbrio das emoções, bem como 
_____________________ de caráter e dedicação. O dia, com sua rotina 
de pequenos deveres, exige reflexão, cálculo e planejamento de ação. Tor-
nando-se os filhos mais velhos, mais ainda deve ser exigido deles.”

8.  A educação doméstica dos jovens promove a cooperação. Quais são os 
resultados? (p. 104)

“Isso não somente ______________ o encargo dos pais e prove-
rá às crianças um ensino prático de valor inestimável, mas também 
_____________________ os laços familiares e _____________________ 
os próprios fundamentos do caráter.”
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CONCLUSÃO 

“Os filhos são a herança do Senhor e somos responsáveis diante de Deus 
pela administração de Sua propriedade. […] A educação e a instrução 
dos filhos para serem cristãos é o trabalho mais importante que os pais 
podem fazer para Deus. É uma tarefa que requer trabalho paciente – 
um esforço dedicado, perseverante e de toda uma vida. Pela negligência 
desse trabalho que nos foi confiado demonstramos ser administradores 
infiéis” (p. 98).
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ANOTAÇÕES
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INTRODUÇÃO 

“Religião na família consiste em criar os filhos na instrução e no conselho 
do Senhor. Cada membro na família deve ser nutrido pelas lições de Cris-
to, e o interesse de cada pessoa deve ser estritamente preservado, a fim 
de que Satanás não a engane e afaste com seduções para longe de Cristo. 
Esse é o padrão que cada membro da família deve ter em vista alcançar, e 
todos devem estar determinados a não fracassar nem desanimar” (p. 108).

1. O que significa educação religiosa na família? (p. 108)

“Educação religiosa significa muito mais que instrução comum. Significa 
que devemos ______________ com nossos filhos, ensinando-lhes como 
se aproximar de Jesus e contar-Lhe todas as suas necessidades. Signifi-
ca ainda que devemos ______________ em nossa vida que Jesus é tudo 
para nós, que Seu amor nos torna pacientes, bondosos, perdoadores, e ain-
da firmes ao educar nossos filhos, como fez Abraão.”

2.  Se esperamos que a religião influencie a sociedade, que cuidados de-
vemos ter em nosso lar? (p. 109)

“[…] ela deve ______________ primeiro o lar. Se os filhos forem ensina-
dos no lar a amar a Deus e temê-Lo, quando saírem para o mundo, estarão 
preparados para educar sua própria família para Deus, e assim o princípio 
da verdade será implantado na sociedade e exercerá influência marcante 
no mundo.”

3. Como devem ser nossas palavras no lar? (p. 109)

“É realmente necessária a religião no lar, e nossas palavras ali devem ser 
______________, ou nosso testemunho na igreja não valerá nada. Se não 
formos mansos, bondosos e corteses no lar, nossa religião será inútil. Se 
houvesse mais genuína religião doméstica, haveria mais poder na igreja.”
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4. A quem os pais estão representando diante de seus filhos? (p. 110)

“Os pais estão no lugar de ______________ em relação aos filhos para 
lhes dizer com firmeza e total autocontrole o que devem e o que não de-
vem fazer. Todo esforço feito por eles com bondade e domínio próprio 
cultivará em seu caráter elementos de firmeza e decisão.”

5.  As atitudes e o comportamento dos pais influenciam seus filhos. 
Quais são as implicações disso? (p. 111)

“Tudo deixa uma impressão na mente juvenil. Ela analisa a fisionomia, 
sente a influência da voz e imita o comportamento dos outros. Pais e mães 
rabugentos e mal-humorados dão aos filhos lições que, no futuro, fariam 
qualquer coisa para desaprender. Os filhos precisam ver na vida dos pais 
aquela ______________ que está em harmonia com sua fé. Ao revelar 
uma vida coerente e exercer _____________________, os pais podem 
moldar o caráter dos filhos.”

6. Como deve ser o ensino da religião no lar? (p. 112)

“Os pais não devem ______________ os filhos a ter uma religião for-
mal, mas devem colocar diante deles os princípios eternos de uma forma 
______________. Os pais devem tornar a religião de Cristo atrativa pela 
alegria, pela cortesia cristã e por uma afinidade carinhosa e compassiva; 
mas devem ser firmes ao exigir respeito e obediência. Princípios corretos 
devem ser estabelecidos no coração da criança.”

7.  Em que situação Satanás pode obter domínio sobre nossos pensamen-
tos? (p. 116)

“Em hipótese alguma Satanás pode obter domínio sobre os pensamentos, 
as palavras e as ações, a menos que lhe ______________ a porta volun-
tariamente e o _____________________ a entrar. Ele entrará então, 
lançando fora a boa semente semeada no coração e tornando sem efeito 
a verdade.”

8. O que fazer para tornar-se sábio? (p. 117)

“Os que desejam ter a sabedoria que vem de Deus, para serem sábios de-
vem se tornar ignorantes quanto ao conhecimento pecaminoso desta épo-
ca. Devem fechar os ______________, para não verem nem aprenderem 
o mal. Devem fechar os ______________, para que não ouçam o que é 
mau e não obtenham o conhecimento que mancharia a pureza de seus 
pensamentos e de suas ações. E devem guardar a ______________, para 
que não diga palavras corruptas e enganosas.”
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CONCLUSÃO 

“Que os pais cristãos decidam ser leais a Deus, se disponham a se reunir 
com os filhos no lar e marquem [simbolicamente] os umbrais com sangue, 
representando Cristo como o único que pode proteger e salvar, a fim de 
que o anjo destruidor, ao passar, poupe o círculo feliz da família. Que o 
mundo veja que uma influência mais que humana está atuando no lar. 
Que os pais mantenham uma conexão vital com Deus, colocando-se ao 
lado de Cristo, e mostrem por Sua graça quantas coisas boas podem ser 
realizadas por meio da ação paterna” (p. 113).
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INTRODUÇÃO

“A mente influenciável e em expansão da criança deseja o conhecimento. 
Os pais devem se manter bem informados para que possam dar à mente 
de seus filhos o alimento adequado. Assim como o corpo, a mente obtém 
sua força do alimento que recebe. Ela se desenvolve e se eleva por meio 
de pensamentos puros e fortalecedores, mas se torna estreita e sem valor 
com pensamentos terrenos e vulgares” (p. 122).

1.  Os filhos enfrentam tentações a cada passo. É impossível para eles 
evitar todo contato com as coisas ruins. O que os pais devem fazer 
para ajudá-los?  (p. 119)

“Nos lares cristãos deve ser ______________ um ______________ con-
tra a tentação. Satanás está usando todos os meios para tornar populares 
o crime e os vícios degradantes.”

2. Que alerta nos é dado sobre a influência da música no lar? (p. 120)

“Quando a música chega aos seus lares, em lugar de estimular a san-
tidade e a espiritualidade, tem sido um meio de ______________ a 
______________ deles da verdade. […] Quando bem utilizada, a música 
é uma grande bênção, mas, quando mal-usada, é uma terrível maldição.”

3.  O que fazer para estimular os filhos a ter pensamentos moralmente 
superiores? (p. 122)

“Somente incutindo ______________ corretos vocês conseguirão ex-
cluir os maus pensamentos. Se os pais não plantarem no coração dos 
filhos as sementes da verdade, o inimigo semeará o joio. A instrução boa 
e sã é a única prevenção contra as más conversas que corrompem os 
bons costumes.”
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4. Que cuidados os pais devem ter quanto ao que seus filhos leem?  (p. 122)

“Não permitam sobre as mesas revistas e jornais em que se encontrem 
histórias de amor. ______________ o lugar dessas publicações com livros 
que ajudem os jovens a colocar o melhor material na formação de seu ca-
ráter: o amor e o temor a Deus […].”

5.  O que os pais podem fazer para cultivar o gosto pela leitura elevada? 
(p. 126)

“Os pais devem vigiar os filhos e ensiná-los a cultivar uma imaginação pura 
e a evitar a todo custo histórias de amor doentio ilustradas em periódicos. 
Que as publicações sobre moral e religião sejam _____________________ 
em nossas mesas e bibliotecas, para que nossos filhos cultivem o gosto 
pela leitura elevada.”

6.  Que mensagem importante é trazida para os jovens sobre a leitura de 
ficção prejudicial? (p. 127)

“Filhos, tenho uma mensagem para vocês. Agora está sendo decidido seu 
destino futuro, e o caráter que vocês edificam os deixará de fora do pa-
raíso de Deus. […] Estão todos concentrados na leitura de livros de ficção. 
O tempo gasto assim _____________________ o desejo de se tornarem 
eficientes nos deveres do lar; desqualifica-os para serem chefes de família 
e, se continuarem assim, isso os prenderá mais e mais nas armadilhas de 
Satanás. […]”

7. Quando o assunto é “diversão”, que conselhos nos são dados? (p. 129)

“Embora as diversões pecaminosas devam ser condenadas, os pais, 
professores e responsáveis devem _____________________ dis-
trações inocentes, que não manchem nem corrompam a moral. Não 
_____________________ os jovens com exigências rígidas e restrições 
que os levem a se sentir oprimidos e a transgredi-las, correndo por cami-
nhos de loucura e destruição.”
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8.  Como deveriam ser os passeios das famílias que vivem na cidade? 
(p. 131, 132)

“Famílias que vivem numa cidade ou vilarejo devem se unir, 
______________ as ocupações que as têm sobrecarregado física e men-
talmente, e fazer um passeio ao campo, à beira de um lindo lago ou num 
agradável bosque, em meio a cenas naturais de grande beleza. Devem le-
var alimentos simples, saudáveis, os melhores frutos e cereais, e estender 
a mesa à sombra de alguma árvore ou sob a cúpula do céu. […] Os pais 
devem se tornar crianças com seus filhos, ______________ tudo o mais 
agradável possível para eles.”

CONCLUSÃO 

“Deus gostaria que cada lar e cada igreja exercessem um poder salvador 
para atrair as crianças dos sedutores prazeres do mundo e dos relacio-
namentos com aqueles cuja influência teria tendência corruptora. Temos 
que nos preocupar em salvar os jovens para Jesus” (p. 134).
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INTRODUÇÃO 

“Como pais e como cristãos, devemos direcionar a vida de nossos filhos. 
Eles devem ser guiados de forma cuidadosa, sábia e afetuosa aos cami-
nhos do serviço cristão. Temos para com Deus o solene compromisso de 
criar nossos filhos para a obra dEle. Nosso primeiro dever consiste em 
cercá-los de influências que os levem a escolher uma vida de serviço e 
dar-lhes o devido preparo para isso” (p. 140).

1. Que orientação é dada sobre a escolha dos amigos dos filhos? (p. 135)

“Se minha voz pudesse alcançar todos os pais em todo o país, eu os adver-
tiria a __________ ______________ aos desejos dos filhos na escolha de 
seus companheiros ou colegas. Em geral, os pais não se dão conta de que 
as impressões prejudiciais são muito mais recebidas pelos jovens do que 
as impressões divinas.”

2.  O que pode ocorrer quando os pais permitem que seus filhos esco-
lham seus próprios entretenimentos e amizades? (p. 137)

“Pais e mães muitas vezes permitem que seus filhos escolham seus pró-
prios entretenimentos, amizades e ocupação. O resultado é o que ra-
zoavelmente se poderia esperar: se deixamos um campo sem cultivar, 
______________ e ______________ crescem nele. Jamais se verá uma 
flor delicada ou um belo arbusto sobressaindo a ervas daninhas, veneno-
sas e de aspecto desagradável. O mato inútil cresce viçoso sem trabalho 
ou cuidado, ao passo que outras plantas, apreciadas por sua utilidade ou 
beleza, exigem cuidado intenso. Assim é com nossos jovens.”
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3. Por que os filhos devem ser instruídos e educados? (p. 138)

“Os filhos devem ser instruídos e educados para que possam calculada-
mente __________________ dificuldades, tentações e perigos. Devem 
ser ensinados a __________ controle de si mesmos e a vencer de forma 
tranquila as dificuldades; e não se precipitar voluntariamente para o peri-
go, nem se colocar desnecessariamente no caminho da tentação.”

4. Qual é o propósito de Deus para os filhos? (p. 140)

“O propósito de Deus para com os filhos que crescem em nossos lares é 
mais ______________, mais profundo, mais ______________ do que 
nossa visão restrita tem compreendido. […] E muitos jovens de hoje, que 
crescem como Daniel no seu lar judaico, estudando a Palavra e as obras 
de Deus e aprendendo as lições do serviço fiel, ainda se levantarão nas 
assembleias legislativas, nas cortes de justiça ou nos palácios reais, como 
testemunhas do Rei dos reis.”

5.  Os filhos são os membros mais novos da família do Senhor. O que 
eles devem aprender? (p. 141)

“Devem aprender que todas as suas ______________________ do cor-
po, da mente e do espírito _______________ a Deus. Devem ser instruí-
dos para ajudar em vários ramos de serviço altruísta. Não permitamos 
que nossos filhos sejam empecilhos. Os filhos devem partilhar conosco as 
responsabilidades tanto espirituais quanto temporais. Ajudando outros, 
eles aumentarão sua própria felicidade e utilidade.”

6. A partir de que idade as crianças podem ser úteis à obra de Deus? (p. 142)

“Nos seus ______________ anos, as crianças devem ser úteis na obra de 
Deus. […] Ele lhes dará Sua graça e Seu Espírito Santo a fim de que vençam 
a impaciência, a irritabilidade e todo pecado.”

7. Como a igreja pode ajudar esses membros mais novos (jovens)? (p. 142)

“Que os pastores usem toda a sua inteligência na ______________________ 
de planos em que os membros mais jovens da igreja possam ser levados 
a _________________ com eles no trabalho missionário. Mas não ima-
ginem que vocês poderão despertar o interesse deles simplesmente pre-
gando um sermão longo na reunião missionária. Formulem planos para 
despertar vivo interesse.”
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8.  O que devemos ensinar às crianças sobre “vestir as belas vestes do 
caráter de Cristo”? (p. 148) 

“Ensine-se às crianças que, abrindo elas a mente a pensamentos puros e 
amoráveis, e _____________________ ações amáveis e auxiliadoras, es-
tarão se vestindo com as belas vestes de caráter de Cristo. Essa vestimenta 
as tornará belas e amadas aqui, e será depois seu título de admissão ao 
palácio do Rei. A promessa dEle é a seguinte: ‘______________ de branco 
junto comigo, pois são dignas’ (Ap 3:4).”

CONCLUSÃO 

“Se os pais derem a seus filhos a devida educação, eles mesmos se sentirão 
felizes por ver no caráter cristão dos filhos os frutos de sua cuidadosa 
educação. Eles estão prestando a Deus o serviço mais importante ao apre-
sentar ao mundo famílias bem disciplinadas e bem estruturadas, que não 
somente temem ao Senhor, mas O honram e O glorificam por sua influên-
cia sobre outras famílias. E eles receberão sua recompensa” (p. 146).
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