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Pais, espelho dos filhos
Albert Schweitzer disse que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a
única forma eficaz de fazê-lo. Os pais ensinam pelo exemplo, mais do que por preceitos. Os
pais são o espelho dos filhos. Para um espelho ser útil precisa ter três caraterísticas: Primeiro,
o espelho precisa estar limpo. Um espelho sujo não reflete a imagem. Se os pais não são
exemplo para os filhos não podem ensiná-los com eficácia. Não basta ensinar o caminho, é
preciso ensinar no caminho. Antes dos pais inculcarem na mente dos filhos a verdade, é preciso
que essa verdade reine no coração dos pais. Segundo, o espelho precisa estar iluminado. Um
espelho na escuridão é inútil. Não basta ter olhos para ver onde não há luz para iluminar. Os
pais precisam andar na luz se quiserem educar os filhos para a vida. A Palavra de Deus é a luz
que alumina nossos passos. Jesus é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas. Os
pais que são governados pela verdade das Escrituras criam os filhos na disciplina e na
admoestação do Senhor e têm a alegria de vê-los florescer nos átrios de Deus. Terceiro, o
espelho precisa ser plano, para não distorcer a imagem. Um espelho côncavo ou convexo
sempre distorce a imagem. Assim também é a vida dos pais, se tiverem uma vida desfocada e
torta, refletirão uma imagem distorcida. Os pais precisam ter vida limpa. Os pais precisam ter
a luz da Palavra. Os pais precisam ter vida certa. Pais, lembrem-se: seus filhos estão olhando
para vocês!
Rer. Hernandes Dias Lopes

Informativo
ANIVERSARIANTES: 09- Silvia Naves
Nogueira; 10- Marcelo Rodrigues Alves;
11- Audilene Gonçalves de Almeida e
Luiz Cirqueira da Silva; 13- Elza Lima
André, Francisco de Assis Oliveira e
Nelson de Lima Silva.

CULTO ON-LINE: Participe dos cultos online, sempre nas quintas-feiras, às 21h,
pelo canal do youtube.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO: 09Irene e Laurindo.

E-mail do Min. de Comunicações: comunicacoes@pibsobradinho.org.br
CONTA BRB: Deposite o seu dízimo e sua oferta na agência 0107, C/C 107.613.570-3.
Não esqueça de entregar o comprovante bancário identificando as contribuições. CNPJ DA
PIBS: 00.318.790/0001-58
PROJETO GABU: Banco do Brasil, agência 1226-2, C/C 53.552-4. Essa conta é exclusiva
para o projeto. Não deposite dízimos e ofertas!
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