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DISCIPLINA É AMOR 

Provérbios 13.24 

 
1. Leitura: Salmo 96 

2. Cântico: Início de Culto – Pr. Paulo Fagiani 

IBSPLAY: https://youtu.be/3P-K-xmlBuY 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 13.24 – Você provavelmente já ouviu algo parecido a isso: 

“poupe a vara e estrague essa criança!”. Por outro lado, você já deve ter 

escutado algo como: “não se bate em criança!”. Quem está certo?  

A primeira fala tem, em certo sentido, o respaldo das Escrituras. Já a 

segunda fala tem o respalda de uma geração emocionada abalada, fragilizada e 

birrenta. Bom, não temos qualquer “prazer sádico” em indicar a disciplina por 

meio da vara como uma ferramenta de instrução, mas sem sombras de dúvidas, 

além de promover a instrução, a disciplina quando adequadamente utilizada 

torna-se uma genuína expressão de amor. 

Diante dessa postura, sinto em informar que a questão não está aberta 

para o debate. As Escrituras falam, onde fala Deus fala nós calamos, assim, 

cabe a nós obedecer. Portanto, esqueça seus pressupostos e os métodos 

infalíveis de uma geração falida e atente-se ao que as Escrituras dizem: Se você 

não usa a vara, você odeia os seus filhos (Pv 3:11-12). A vara dá sabedoria; não 

a usar é privar egoisticamente seus filhos da sabedoria (Pv 29:15). A vara salva 

a criança da morte e do inferno; desta forma, não a usar vai causar problemas 

futuros para os seus filhos (Pv 23:13-14). A vara expulsa a tolice; assim, não a 

usar garante a eles uma insensata vida adulta (Pv 22:15). 

O verdadeiro amor pelos filhos se apresentará quando não permitimos 

que eles pequem em paz. Contudo, infelizmente, alguns pais ao invés de 
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apresentarem o quanto amargo é o pecado, distorcem-no fazendo dele um doce, 

porém um doce envenenado para a morte.  

 

5. Aplicação:  

a. Se você ama os seus filhos, use a punição física por meio da vara. 

Contudo, ao contrário do que muitos pensam, nunca devemos disciplinar 

no momento em que estamos irados. Espere a raiva passar, explique ao 

seu filho a razão pela qual ele vai ser disciplinado, diga a ele como ele 

será disciplinado, discipline-o na medida correta e em seguida ore com 

ele ensinando-o a pedir perdão a Deus e contra quem eles pecaram. 

b. Discipline na hora correta. Se esperar demais, eles se tornarão 

endurecidos em insensatez e então será tarde demais (Pv 19:18; Ec 

8:11). Podemos ir além, e compreender que é melhor disciplinar na 

infância do que na adolescência ou juventude, quando ficará feio para 

ele ser disciplinado.  

c. Lembre-se, você foi chamado a exercer o amor de Deus sobre a vida do 

seu filho e “Deus disciplina o filho a quem ama” (Hb 12.6). 

6. Intercessão: Ore por missões – SÍRIA 

A Portas Abertas realiza cursos on-line para os cristãos, mas eles são um 

desafio para a igreja devido à falta de internet e eletricidade. Peça que esses 

obstáculos sejam superados e os treinamentos, frutíferos. 


