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AME A DISCIPLINA 

Provérbios 23.13-14 

 

1. Leitura inicial: Salmo 62. 1-2 

2. Cântico: O amor de Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/QdRtmQ5n280 

3. Confissão/Gratidão – Senhor da imortalidade, diante de quem os anjos e 

arcanjos escondem o rosto, capacita-me a servi-lo com reverência e temor 

piedoso. Tu que és Espírito e requer verdade no íntimo, me ajude a Te adorar 

em espírito e em verdade. Tu que és justo, não me deixe abrigar o pecado em 

meu coração, ou satisfazer um temperamento mundano, ou buscar satisfação 

nas coisas que perecem. 

4. Leia Provérbios 23.13-14 – Esse provérbio aponta para a necessidade de 

disciplinar e corrigir a fim de alinhar o coração da criança. Esse alinhamento 

ocorrerá pelo uso da vara e visa livrar a criança da morte. 

Pontos de vistas divergentes do apresentado nesse provérbios não 

nos são incomuns. Certamente você mesmo conhecerá alguém que ou se 

opõe a esse conselho ou tenta reinterpretá-lo, concendendo a ele um outro 

significado. Devemos ter cuidado, as Escrituras nos apresentam verdades 

atemporais, os conselhos eternos do Deus imutável, isto é, as verdades da 

Bíblia não estão reféns da cultura, mas, ou a afirma, ou a transforma, ou se 

opõe a ela.  

Entretanto, poucos param para refletir que temos de fato uma geração 

de filhos rebeldes e indisciplinados cujo os pais nunca os frustraram, nunca 

imporam limites, nunca os corrigiram a fim de afastá-los do mal.  

Dentro desse contexto, filosofias modernas defendem que não se deve 

usar certo tipo de vocabulário com as crianças, elas não podem ouvir não, 

pois é danoso, e além de tudo isso, os pais não estão autorizados nem 

sequer a aplicarem palmadas, pois isto é um ensino retrogado, eles dizem. 

Contudo, a Bíblia diz: “não evite disciplinar a criança”. 

https://youtu.be/QdRtmQ5n280
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Para fins didáticos, podemos organizar o pensamento do autor em tópicos: 

• Não evite a disciplina; 

• A vara da disciplina não matará o seu filho; 

• Os pais são os responsáveis por aplicar a disciplina; 

• A tolerância da indisciplina pode levar seu filho a morte.  

NÃO EVITE A DISCIPLINA 

As Escrituras Sagradas nos dizem algo sublime sobre a disciplina: 

“Deus disciplina o filho a quem ama” (cf. Hb 12.6; Pv 6.12). Alguns pais 

acreditam que ao disciplinar estarão faltando de amor com seus filhos. 

Entretanto, as Escrituras nos mostram, através do sublime exemplo do amor 

de Deus, que se trata justamente do contrário. A pior coisas que um pai pode 

fazer pelo filho é abandoná-lo em seus pecados e ele faz isso quando deixa 

de aplicar a correção da disciplina. 

A VARA DA DISCIPLINA NÃO MATARÁ SEU FILHO 

Neste ponro o autor nos apresenta um contraste. A vara não vai matar 

o seu filho, mas a tolerância com o pecado, isto sim pode levá-lo a morte (a 

vara livra da sepultura). Assim, o uso da vara deve ser equilibrado e ideal, 

caracterizando-se uma instrução prática advinda do próprio Deus. Muito 

sábia esse instrução, pois visa à correção, por meio da sensação que ela 

produz, ao mesmo tempo que preserva a integridade física da criança, já que 

“ela não morrerá” ao ser corrigida com uma vara. Note que o texto não 

encoraja tortura ou espancamento -ela não morrerá- , mas ao mesmo tempo 

o texto não descarta a necessidade da disciplina. 

OS PAIS SÃO RESPONSÁVEIS POR APLICAR A DISCIPLINA 

O texto nos diz: “castigue-a, você mesmo”. Certos de que esse texto 

está falando com os pais, compreendemos que essa é uma tarefa que o 

próprio Deus deu aos homens junto com suas auxiliadoras. Esse papel do 

uso da vara não pode ser terceirizado e nem desprezado. Por mais doloroso 

que seja os pais devem aplicar a vara a fim de pastorear o coração da 
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criança. Sem muitas delongas: a correção não termina na aplicação da vara, 

mas cotinua, pois após a vara o relacionamento pai e filho deve ser 

restaurado. 

- Os pais devem levar a criança a confessar a razão pelo qual receberá a 

vara; 

- As Escrituras Sagradas devem ser o conteúdo que norteia se a aplicação 

da vara é legitima ou não; 

- O relacionamento pais e filhos deve ser restaurado após a aplicação da 

vara; 

A TOLERÂNCIA DA INDISCIPLINA PODE LEVAR SEU FILHO A MORTE 

Se a vara não mata o menino que é disciplinado, há certamente outras 

coisas que podem levá-lo à morte. Por isso, ele prossegue: “Castigue-a, você 

mesmo, com a vara, e assim a livrará da sepultura”.  

A tolerância com o pecado, a “vista grossa”, o “faz de conta”, a 

“conversa sem disciplina”, não serão suficietes para corrigir. Precisamos 

confiar na metodologia de Deus. Disciplina requer aplicação consciente da 

vara. A correção exercida pelos pais tementes a Deus fará um marco que 

evitará que os filhos venha a seguir por caminhos tortuosos no futuro e o 

ensinarão a evitar perigos e consequências que qualquer pai ou mãe de bom 

senso jamais desejaria para os filhos. Desta forma, a vara livra da morte, pois 

instrui, aconselha e apresenta o caminho da retidão.  

Os filhos serão obedientes quando os pais forem obedientes a Deus. 

Os pais serão obedientes a Deus quando ouvir o conselho da Sua Palavra: 

não retenha a disciplina! 

  

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Pastoreie o coração do seu filho: Nutra conversas profundas, pergunte a 

eles seus desejo mais intimos. Conheça o coração do seu filho de forma 

preventiva a fim de aconselha-lo pela palavra. Dessa forma, de nada 
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adiantará aplicar a vara se você nao conquistar o coração do seu filho.  

b) Não retenha a vara: Quando seu filho incorrer em pecado, não retenha a 

vara da correção, não faça distinção entre pecados que lhe machucam mais 

como pai e pecados socialmente aceitáveis. Reter a vara de um pecado e 

não de outro, será um mal danoso e incorrerá no risco de tornar o pecado 

seletivo. Lembre-se todo pecado é passível de disciplina. Contudo, a 

quantidade de “palmadas” poderá variar e a medida que a criança vai 

crescendo a vara vai cedendo lugar para o dialógo.  

c) A disciplina não deverá ser exercida em ira: Os pais devem exercer a 

disciplina de forma misericordiosa e não irados, de forma firme, mas não 

pecaminosa. Por esta razão, após identificar o pecado do seu filho, sonde 

antes o seu coração para compreender as motivações que te levarão a 

discipliná-lo. O que te levará a disciplinar? O temor do Senhor? A ira? O que 

te levará a não disciplinar? A cultura? O presente século? 

 

6. Pedidos de oração – Índia 

ORE  

Interceda para que a ideologia hindutva perca influência no governo e na 

população. Peça que Deus converta os corações dos extremistas e que os 

ataques violentos contra os cristãos parem de acontecer. 


