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LIÇÃO 6 – EDUCAÇÃO BÍBLICA NO LAR
DEUTERONÔMIO 6.1-9 (GRIFOS NOSSOS)
1Estes,

pois, são os [mandamentos, os estatutos e os juízos]1 que mandou o SENHOR, teu Deus, se te
[ensinassem]2, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir; 2para que temas ao
SENHOR, teu Deus, e [guardes todos os seus estatutos e mandamentos]3 que eu te ordeno, [tu, e teu
filho, e o filho de teu filho, todos os dias]4 da tua vida; e que teus dias sejam prolongados.3Ouve,
pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra
que mana leite e mel, como te disse o SENHOR, Deus de teus pais.4Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus,
é o único SENHOR.5Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de
toda a tua força.6Estas palavras que, hoje, te ordeno [estarão no teu coração]5;7[tu as inculcarás a
teus filhos]6, e delas [falarás assentado em tua casa]7, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao
levantar-te.8Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. 9E as
escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.
ENTENDENDO O NOSSO TEXTO BASE
 O livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés e destinado à segunda geração do êxodo. A primeira

geração havia morrido no deserto sob o castigo divino (Nm 32.10-13);
 Uma vez que o próprio Moisés não teve permissão divina para adentrar a terra prometida (Deuteronômio
1:37-38), ele recapitulou (trouxe a memória) a Lei de Deus ao povo, no sentido que eles aprendessem, a
partir das experiências da geração anterior, a importância da fidelidade a aliança com Deus;
 O texto de Dt 6 apresenta a tarefa educativa do povo de Deus. Apresenta as características da educação
cristã, que por sua vez é o esforço deliberado, sistemático, e sustentado, divino e humano, de compartilhar
ou adquirir conhecimento, valores, atitudes, habilidades, sensibilidades e comportamentos que compõem
ou são compatíveis com à fé cristã. Produz mudança, renovação, e reforma das pessoas, grupos e estruturas,
no poder do Espírito Santo, para se conformar com a vontade revelada de Deus expressa nas Sagradas
Escrituras e preeminentemente na pessoa de Jesus Cristo, como também, quaisquer resultados desse
esforço.
 Em Dt 6.1-9, destacamos:
1°) Quando a Lei de Deus foi entregue ao povo de Deus, eles estavam, por assim dizer, reduzidos em sua
capacidade educativa. Mesmo que com mudanças futuras (veja quadro), naquele momento, o principal foco
de ensino relacionado a vontade do Senhor eram as famílias.
2°) As bases da tarefa educativa são os
[mandamentos, os estatutos e os
juízos]1: Temos aqui uma clara referência a
Palavra de Deus. A Bíblia é a base da
educação cristã. Na escritura encontramos
tudo o que necessário para nossa vida
cristã e para o ensino da vontade de Deus
em nossos lares (Ler 1Tm3.16-17);
3°) Parte da tarefa educativa consistia no
“guardar” o ensino do Senhor [guardes

todos
os
seus
estatutos
e
mandamentos] e no transmitir isso que se guardou diariamente [tu, e teu filho, e o filho de teu filho,
todos os dias]4 fazendo com que os filhos também guardassem a Palavra de Deus [tu as inculcarás a teus
filhos]6, construindo uma memória viva e sempre atualizada da bondade de Deus e de seus preciosos feitos
3

e ensinos. Portanto o ensino visa(va) a perpetuação desta memória viva que, por sua vez, irá(iria) ajudar ao
povo de Deus a glorificá-Lo;
4°) Para cumprir a tarefa educativa dada pelo SENHOR, é necessário que os pais tenham a Palavra de Deus
no coração [estarão no teu coração]5. Não se trata de um mero passar de conhecimento. Não se trata de
mero assentimento intelectual. Trata-se de uma vida impactada pela Verdade e que busca vivê-la em todas
em todos os momentos de sua vida. Em casa, andado, levantando, etc...
5°) A tarefa educativa dos pais tem um caráter tríplice: a) formal: assentado em casa; b) informal: andando
pelo caminho; não-formal: deitando, levantando. Mas esse caráter triplice é iniciado pelo caráter formal do
ensino no lar [falarás assentado em tua casa]7.
COMPARTILHANDO O QUE VOCÊ APRENDEU
 O que você aprendeu de novo ou para o que foi despertado em sua vida cristã com o estudo desta

semana?
QUESTÕES PARA APLICAÇÃO
1. O que é a tarefa educativa da igreja?
2. Qual é a relação em ensino e memória?
3. Já que falamos de memória, será que temos esquecido do comissionamento que Deus nos deu como
pais de sermos mestres de sua Lei em nossas casas?
4. Por que não há ensino e aprendizado da Palavra de Deus nos lares hoje em dia?
5. O ensino que nossos filhos recebem da Palavra de Deus na Igreja é suficiente para eles?
6. Em que medida temos vivido a tarefa educativa da igreja em nossos lares?
7. Quem deve ensinar a Palavra de Deus em casa, os pais? A mãe? O Pai?
8. Quem era os agentes educativos em Israel, qual era o conteúdo e o que ensinavam? E hoje?
9. Como podemos vencer as dificuldades que pontuamos até aqui?
10. Será que não nos dedicamos a tarefa educativa da Igreja por que a palavra não está em nossos
corações?
11. Quais justificativas temos dado aos nossos pecados de não devotar a ensinar a Palavra aos nossos
filhos?
12. O que nos falta para sermos fiéis à palavra do Senhor?
13. Até quando resistiremos em sermos submissos à Sua Palavra?
ENSINO ADICIONAL SOBRE O TEMA
 1° TEXTO: Moisés resume a tarefa educativa do povo de Deus (Dt 6.1-9) e menciona o ensino no lar:
“Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e
deitando-vos, e levantando-vos.” (Deuteronômio 11.19).
 2° TEXTO: Deus capacita Bezalel e Aoliabe a realizarem determinado serviço e também a ensinarem a
outrem:
“Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aoliabe, filho de Aisamaque, da
tribo de Dã.” (Êxodo 35.34).
 3° TEXTO: Explicação sobre o temor do Senhor, instrução e ensino:
“O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho
meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe.” (Provérbios 1.7-8).
 4° TEXTO: Somos informados que Timóteo era ensinado desde criança:
“e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela
fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça,” 2Timóteo 3.15–16

