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IMPORTÂNCIA DO 

RELACIONAMENTO 
“Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. 

Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando 

estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, 

 quando se deitar e quando se levantar. 

Deuteronômio 6:6,7” NVI. 

 Primeiro contato de convivência social;  

 

 Formação da criança enquanto indivíduo; 

 

 Preparação para vencer as situações que estão por vir. 

 



 O desenvolvimento cognitivo :   

 

 Suas habilidades natas são descobertas e aperfeiçoadas;  

 

 Percepção de como o mundo funciona;  

 

 Compreensão de como as relações interpessoais se dão;  

 

 Entender como seu próprio corpo e mente funcionam e como 

tudo está interligado. 

 

Essas experiências vão proporcionar esse  

desenvolvimento, que começa com nascimento e continua 

pela adolescência e permanece na vida adulta. 

 



 Os valores são transmitidos pela família:   

 o bom relacionamento entre pais e filhos formam cidadãos: 

 Éticos; 

 Conscientes de suas funções na sociedade. 

 Ela é responsável por passar valores para as novas gerações; 

 

 Apresenta os conceitos: 

 de certo e errado;  

 de bons modos,  

 de empatia (se colocar no lugar do outro); 

 de ser solidário, tolerante, paciente e respeitoso; 

Valores fundamentais para se viver em sociedade. 

  

 

 



 O bom desenvolvimento dos nossos filhos depende daquilo que nós, como pais, 

oferecemos a eles por toda a vida, principalmente nos primeiros anos de vida.  

 

 Tudo que as crianças aprendem quando pequenas serão norte pelo resto de suas 

vidas.  

 A educação das crianças é um trabalho muito importante. Não há modelo de  

educação perfeito, porém o ensino baseado na Bíblia é um bom norte. 

 É preciso que as crianças aprendam valores essenciais que as ajudarão durante 

toda a sua vida:  

 Disciplina;  

 Organização; 

 Responsabilidade. 

 Esses valores serão ensinados a medida que os pais se relacionam com seus 

filhos, por exemplo, se eles pegam brinquedos, cabe aos pais ensinarem que eles devem 

guardá-los. O que vemos muitas vezes são pais guardando, arrumando a bagunça. 

  



Compete aos pais ou responsável legal a tarefa de ensinar a 

criança “no caminho.” 

    

  “Educa a criança no caminho em que deve andar;  

e até quando envelhecer não se desviará dele”. 

Provérbios 22:6 

 

 
 É muito importante salientar que a Palavra de Deus 

nos adverte sobre o nosso papel: ensiná-las NO caminho 

(enquanto responsáveis pelas crianças e adolescentes).  

 

  

Por isso, jovem, ouça e obedeça os conselhos de seu pai;  

nunca deixe de lado, o que aprendeu com sua mãe. 

Essas coisas darão a você grande valor e importância. 

Pv 1:8-9 BV 



 Semanticamente, ensinar no caminho significa  

ESTAR JUNTO, ou seja, é preciso que haja um bom 

relacionamento para que se possa estar junto,  NO CAMINHO,  

ensinando aquilo que é necessário para o bom desenvolvimento 

da criança no aspecto cognitivo, emocional e também espiritual. 

 

 Em Salmos 127:3-4 (NTLH) está escrito que “Os filhos são 

um presente do SENHOR; eles são uma verdadeira bênção. Os 

filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas 

mãos de um soldado.” 



Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, 

e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles.             
Provérbios 22:6 NVI 

 Nessa versão, o versículo nos mostra que a criança vai crescer e 

aprender aquilo que for importante para os pais ou responsáveis;  

 

 Podemos nos questionar:  

 “O que os pais têm ensinado aos seus filhos?”  

 Toda a motivação do pai será transferida para seu filho, seja ela 

qual for. Os pais são responsáveis diretos pela educação de seus filhos, 

são as principais referências para as crianças desde seus primeiros dias 

de vida.  

 

 

 

 

https://www.bibliaon.com/versiculo/proverbios_22_6/


 Cabe aos pais passar para seus filhos os princípios de acordo com a 

Palavra de Deus. Não podemos permitir que nossos filhos se enveredem por 

caminhos tortuosos, longe de Deus.  

 

 “E não sede conformados com este mundo, mas sede  

transformados pela renovação do vosso entendimento,  

para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e  

perfeita vontade de Deus.”  Romanos 12:2 

 

 Muitos pais se sentem perdidos com essa tarefa, mas conforme Tiago 

1:5 diz que  

“Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos 

dá liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida.” 

 

  

 

  



 Não podemos nos esquecer que o futuro de nossos filhos estão 

em nossas mãos. Daí a importância de que os valores de Deus sejam 

propagados através da pregação do evangelho.  

 Quanto mais os pais forem próximos de Deus, mais as gerações 

futuras serão próximas de Deus. 

 

“Pais apaixonados geram filhos apaixonados; um pai apaixonado passa 

essa paixão para seus filhos.”  

Daphne Kirk (Despertando Gerações, SGEC-IEQ). 

 

 

 

 



 Estabelecer limites na vida dos filhos: 

 Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão.  

 Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte.   

    

 Provérbios 23:13-14 NTLH 

 

 De acordo com a Bíblia, a educação das crianças é responsabilidade dos 

pais.  

 

 É obrigação dos pais ensinar seus filhos sobre Deus. Essa é a parte mais 

importante da educação de uma criança. 

 

 Quem se nega a castigar seu filho não o ama;  

quem o ama não hesita em discipliná-lo. 

 Provérbios 13:24 

 

 Não podemos pensar que bondade significa deixar nossos filhos sem limite, 

o qual, se não for estabelecido na infância, poderá acarretar uma série de 

problemas na fase adulta. 

 



 Não podemos cometer o erro de querer proteger nossos filhos de todas as 

situações que enfrentarão na vida; se assim fizermos, vamos prejudicar alguma 

fase de seu futuro.  

 

 Quando delegamos responsabilidades para nossos filhos, estamos 

cooperando para que eles saibam lidar com todas as situações que surgirão em 

seu futuro. 

  

 Delegar responsabilidade interfere na formação de seu caráter, promove 

nele o sentimento de pertencimento ao meio, para que ela dê valor a todo esforço 

de seus pais. 

 

 Quando há a omissão da responsabilidade dos pais, teremos filhos que não 

terão nenhum senso de cidadania.  



RELACIONAMENTO SAUDÁVEL 

ENTRE PAIS E FILHOS 
Sabemos que somos de Deus  

e que o mundo todo  

está sob o poder do Maligno. 

1 João 5:19  

O mundo de hoje está lutando: 

 para destruir crianças e adolescentes 

  destruir a família 

 

Por isso é necessário que os pais se 

aproximem de seus filhos para ter a 

confiança deles.  



Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles 

fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a 

disciplina e os ensinamentos cristãos. 

Efésios 6:4 NTLH 

 

 

 

 

 

 

 

A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si 

mesma envergonha a sua mãe. 

 

Provérbios 29:15 

Precisamos entender que o futuro de seus filhos depende desse 

relacionamento saudável. 

 



Um relacionamento saudável entre pais e filhos acontece 

quando os pais: 

 
 Leem a bíblia, oram com seus filhos; 

 

 Se  aproximam de seus filhos;  

 

 Se interessam pela vida de seus filhos, de seus gostos; 

 

 Passam tempo com seus filhos; 

 

 Se divertem com seus filhos; 

 

 Não negligenciam as necessidades dos filhos. 

 

 

 

 



A palavra de Deus diz em Lc 2:40 (NTLH): 

 “O menino crescia e ficava forte;  

tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. 

  

 Quando os pais investem tempo em seus relacionamentos com 

seus filhos, eles terão a oportunidade de ver o propósito de Deus se 

cumprindo na vida deles.  

 Eles verão seus filhos crescendo forte, com muita sabedoria e 

abençoado por Deus.  



  

 

 O bom relacionamento entre pais e filhos precisa e deve 

ser desenvolvido: 

 na infância; 

 na adolescência; 

 Durante a fase adulta.  

 

É durante a infância que as marcas desse relacionamento se  

consolidam por toda a vida; 

 

      É importante apresentarmos  

   Jesus para nossas crianças  

    com muito amor. 

 

  

 

 

 



 É fundamental que tenhamos a confiança deles para que 

tenham em nós um exemplo a ser seguido, uma segurança, alguém 

com quem podem contar em todos os momentos.  

 Para isso precisamos: 

 

 Conversar com eles todos os dias; 

 

 Ter amizade sincera com eles; 

 

 Respeitar suas limitações, ter paciência e amor. 

CONQUISTANDO  

A CONFIANÇA DOS FILHOS 



 Elogiar suas conquistas, quer sejam grandes ou pequenas; encorajar; 

 

 Ser compreensivo, saber escutar;  

(quando a criança fica batendo a colher nos  

potes de plástico insistentemente e não  

percebe que está nos irritando; quando o filho  

adolescente insiste em ter atitudes que nos  

deixam nervosos, e sentimos vontade de explodir  

e gritar com os filhos, precisamos por em prática  

essa palavra da verdade): 

 

 

 

 Disciplinar com amor e firmeza; 

 

 Dedicar tempo de qualidade a cada filho; 

 

 

  

Queridos irmãos, nunca se esqueçam 

de que o melhor é ouvir muito, falar 

pouco e não nos irarmos;  
Tg 1:19 BV 



Ajudar a construir a autoconfiança e a pensar de forma positiva; 

 

Demonstrar amor com palavras, gestos e afeto; 

 

Não trate seus filhos da mesma forma que você foi tratado por seus 

pais;  

 

Não provocar a ira deles. 

E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, 

mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. 

Efésios 6:4 



 É importante desenvolvermos um relacionamento saudável com  nossos 

filhos, estando cientes que: 

 eles são protagonistas de sua própria vida/história; 

 não podem ter suas estruturas familiares perdidas, para não se tornarem 

estranhos para nós.     

 Nossos filhos saberão que estaremos sempre ali para apoiá-los, 

incentivá-los, dar carinho e compreendê-los todas as vezes que precisarem. 

 

 O maior orgulho e alegria para os velhos são os seus netos; para os 

filhos, o maior motivo de orgulho é o seu pai. 

Pv 17:6 
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