
 

Aos pais, 

Esse devocional é para toda a família. Separe um tempo em 
família e dedique ao estudo da Palavra de Deus. Ensine o seu filho no 
caminho que deve andar, para que tenhas alegria e paz quando estes 
chegarem à fase adulta. Entendam que a vida espiritual do seu filho é 
de total responsabilidade de vocês pais.  

O ministério infantil tem o prazer de contribuir no crescimento 
espiritual do seu filho. Para isso, precisamos do apoio de vocês (pais), 
para caminharmos juntos com o mesmo propósito, durante todo o ano 
de 2019. 

Próximo domingo (07.07), estaremos aprendendo sobre: Os filhos e o 
mandato cultural. Abaixo segue algumas leituras e perguntas para serem 
estudados entre pais e filhos. 

Nessas próximas semanas estaremos tendo a oportunidade de 
estudarmos sobre o papel de cada um dentro de um lar. Essa semana vamos 
continuar estudando sobre o papel dos pais e filhos. Revise com seu filho (a) o 
que ele aprendeu sobre o papel do filho e o mandato social. 

 
Pais, seus filhos permanecem filhos de Deus em primeiro lugar. Ele 

os formou e os teceu no ventre da mãe após fertilização realizada pelo pai. 
Deus usou vocês para colocarem essas crianças no mundo, portanto não as 
ignorem. Deus confiou em vocês. Vocês são chamados por Deus a serem os 
primeiros a levar as verdades de Deus a seus filhos, segundo o mandato 
espiritual, social e cultural. 

 
Mandato Cultural: 

 
 O mandato cultural é tão importante quanto o mandato espiritual e social. A 
família da aliança é chamada por Deus para influenciar positivamente a cultura, por 
meio de seus dons e talentos em várias áreas da vida. 

 Não podemos pensar que apenas sendo obedientes espiritual e socialmente 
já teríamos cumprido nosso serviço e obedecido ao Senhor. Não seremos 
obedientes se separamos o cultural, criacional e natural, e se os virmos como 
seculares e secundários, como se não fizessem parte do reino de Deus e portanto, 
sem espaço na vida religiosa de alguém. É na família que os interesses devem ser 
desenvolvidos, e o desafio de participar de todos os aspectos da vida deve ser 

apresentado. No entanto, é importante que todos os membros da família estejam 
alertas quanto à trágica influência que o dinheiro, as coisas materiais e as 
possessões pessoais podem ter sobre a vida. A família deve se preocupar se a 
escola cumpre fielmente, desenvolve e expande aquilo que foi iniciado no lar, como 
forma de educação cultural.  

 Ensinar as crianças o valor apropriado, a utilização de cada aspecto da vida, é 
um dos maiores desafios que o lar da aliança tem e espera da igreja da aliança pelo 
apoio e enriquecimento nessa instrução e treinamento.  

 Devemos guiar e dirigir as crianças no uso e no entendimento de seus dons e 
talentos. É importante que no lar, e com a ajuda da escola e da igreja, possamos 
ajudar nossas crianças a escolher as carreiras nas quais seus dons e talentos 
possam ser utilizados plenamente. 

 Devemos capacitar nossos filhos a servir alegremente a Cristo, e em qualquer 
área da vida que o Espírito de Deus os direcionar à medida que são aconselhados 
por pais, ministros e à medida que consideram seus talentos e os desafios para o 
serviço em uma grande área de atividades culturais. 

1. Terminamos aqui nesse devocional os 3 mandatos: espiritual, social e 
cultural. Revise com seu filho e veja em família a importância de cada 
mandato. Orem juntos pedindo a Deus que os capacite e os dê sabedoria 
para cumprir com todos os mandatos para honra e glória do Senhor Jesus. 

  

 

Seg 

Ensinando no 
dia a dia 

Ter 

Ensinando a 
nova geração  

Qua 

A criança e o 
reino 

Qui 

Mandamento 
com 

promessa 

Sex 

Obediência e 
mutiplicação 

Sab 

A benção da 
Educação 

Deuteronômio  

6.1-9 

Salmo 

78:1-8 

Mateus 

18.1-14 

 

Efésios  

6.1-4 

Deuteronômio  

11.1-21 

Provérbios  

22.1-9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Devocional Semanal 

01.07 a 06.07 


