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Deus ama o ensino! É fácil perceber a grande importância 

do conhecimento nas Escrituras que, de forma direta ou indire-

ta, incentiva a obtenção de novos saberes, em especial, os co-

nhecimentos relacionados a Deus e a Seus mandamentos. Por 

diversas vezes, os textos bíblicos são enfáticos a ponto de dizer 

que, quem despreza o conhecimento, é como louco (Pv 1.7). 

Nos dias atuais, quando falamos de conhecimento e ensino, 

logo nos vêm à mente as escolas, faculdades, cursos e etc. Po-

rém, para o povo de Israel, nos tempos do Tabernáculo, não era 

assim que se obtinha o conhecimento. Por se tratar de um povo 

seminômade, o conhecimento era sempre passado de geração 

em geração, de pais para filhos, de famílias para famílias. 

As festas de celebração dos israelitas também serviam como 

um meio de ensino, pois, através dos significados de cada uma 

delas, as novas gerações entendiam um pouco mais sobre o 

Senhor. Enaltecemos, no entanto, a grande importância dos 

pais neste contexto. Por mais que houvesse festas específicas 

que auxiliavam o povo a se lembrar do seu Deus e ensinassem 

às  novas gerações as histórias do passado de Seu povo, era 

necessário que os mais velhos instruíssem as novas gerações 

de outras diversas formas.

Biblicamente falando, a orientação dos pais serve para:

1. Ensinar a temer a Deus – Dt 6.1-8; Is 54.13.

2. Ensinar o princípio de obediência –  Pv 29.15-17.

3. Ensinar os padrões morais da comunidade –  Pv 22.6.

4. Ensinar a exercer uma atividade remunerada –  1Tm 5.4.

As crianças são como esponjas que absorvem todo o conhe-

cimento a que são submetidas, nesse sentido, há uma necessi-

dade fundamental de que os pais ensinem os seus filhos no ca-

minho correto. Nos dias de hoje, estamos vendo cada vez mais 

o sistema educacional se voltar contra os princípios divinos e, 

para além disso, ainda chega a fortalecer argumentos  antibí-

blicos e anticristãos na mente de nossas crianças. Urge que a 

igreja e, nesse caso, os pais cristãos se esforcem para ensinar o 

caminho certo para seus filhos, pois só assim é possível garantir 

uma nova geração com bases firmadas no Senhor. Precisamos 

estar dispostos a aprender com os exemplos bíblicos e, além 

disso, também colocá-los em prática.

“E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-
-os na doutrina e admoestação do Senhor”, Ef 6.4.

A importância dos pais na formação de uma nova geração
#conectou?
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O TABERNÁCULO E AS FESTAS ANUAIS


