
A bordo do “barco 
família”, talvez alguns 

pais estejam como 
aqueles tripulantes, 

confi ando numa 
suposta segurança.
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PLACAS DE ADVERTÊNCIAS AOS PAIS

“Por isso Paulo os advertiu: ‘Senhores, vejo que a 
nossa viagem será desastrosa e acarretará grande 
prejuízo para o navio [...]’ Mas o centurião, em vez 
de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do 
piloto e do dono do navio. Começando a soprar su-
avemente o vento sul, eles pensaram que haviam 
obtido o que desejavam; por 
isso levantaram âncoras e fo-
ram navegando ao longo da 
costa de Creta. Pouco tempo 
depois, desencadeou-se da 
ilha um vento muito forte [...]” 
(At 27.9-11,13,14) 

Toda viagem exige o mí-
nimo de segurança. Para 

isso, precisamos obedecer à 
sinalização. Em nosso com-
promisso como pais, Deus 
também nos mostra placas 
de advertências, às quais devemos fi car atentos. 

Deus usou Paulo para advertir a tripulação do navio 
em que viajava. Uma tempestade estava se aproxi-
mando, mas aqueles homens não deram ouvidos 
à voz do apóstolo. Atos declara que “começando 
a soprar suavemente o vento sul” (v.13), eles não 
foram capazes de perceber o perigo iminente. Nes-
se ponto é que o cenário da viagem muda radical-
mente. O que era uma brisa suave se transformou 
num vendaval implacável, numa tempestade.

De forma semelhante, alguns pais se descuidam da 
realidade à sua volta, confi antes em si mesmos, em 
suas posses, em suas conquistas materiais. Confi am 
em sua vaidade pessoal, em seu tempo de igreja, 
prosseguem em sua caminhada sem perceber os 
sinais, sem notar que a sua volta seus fi lhos estão 

gemendo. Sim, eles estão so-
frendo logo ali perto dos pais. 
A bordo do “barco família”, 
talvez alguns pais estejam 
como aqueles tripulantes, 
confi ando numa suposta se-
gurança. 

Muitos pais afi rmam: “Sou 
membro da igreja e levo 
meus fi lhos à EBD todo do-
mingo”. Sim, é verdade. Po-
rém, podem vir grandes tem-
pestades e revezes na família. 

Se os pais não forem corajosos, determinados e 
decididos o sufi ciente para voltarem aos princípios 
bíblicos, determinados a buscar mudança de vida, 
investir tempo com qualidade na vida dos fi lhos, 
com o discipulado integral, talvez o “barco famí-
lia” não suporte o primeiro vendaval. Precisamos 
discipular nossos fi lhos todo o tempo. Com Deus 
estamos certos de que nossa viagem pode ter in-
tempéries e até mudança de rota, mas o destino 
fi nal jamais será alterado. Esta é uma verdade que 
deve nortear o nosso coração. 

Oremos
1. Para que os pais aprendam a enxergar as placas de advertência apresentadas por Deus.
2. Para que o “barco família” não naufrague diante dos desafi os da vida.
3. Para que os pais percebam que discipular seus fi lhos é mais importante do que presenteá-los com

coisas materiais.
4. Pelos fi lhos, para que aprendam a confi ar em Deus, preparando-se, assim, para tempos tempestuosos.
5. Por pais corajosos e determinados a investir tempo de qualidade na vida de seus fi lhos.




