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SENTIR 
 
O Brasil é conhecido como o país do futebol. Temos uma seleção 
respeitada no mundo todo, times fortes que fazem parte do campeonato 
brasileiro e jogam competições internacionais... Mas você percebeu que 
as crianças cada vez mais torcem por times europeus? 
 
Claro, existem algumas questões que nos trouxeram até este ponto. Tal 
vez o mais forte passe pela diferença de qualidade entre o nosso futebol 
e o da Europa. Também é verdade que hoje há acesso fácil às 
transmissões internacionais, as lojas estão cheias de camisas de times 
internacionais que, aliás, vendem muito mais do que as dos brasileiros. 
 
Mas e nós, será que temos ensinado a nossos filhos a torcer pelo nosso 
time? Tem como fazer isso? 
 
APRENDER 
 
No texto de Juízes 2.1-10 vemos que como sacerdote e homem de Deus, 
Josué chamava o povo à responsabilidade quando dizia “eu não sei a 
quem vocês servirão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor”. O 
povo seguia junto e declarava “nós também!” 
  
Mas com a morte de Josué, o povo ficou sem uma liderança forte. Para 
governar a nação, Deus levantou vários juízes. E durante esse período, 
surgiu uma geração que a Bíblia diz que “não conhecia o Senhor”. 
 
Veja, o problema começou dentro de casa. Aquela geração não 
reconhecia os feitos de Deus no passado, não tinham gratidão no 
coração e nem a expressavam, não conheciam os mandamentos de 

Deus, não experimentaram o poder do Senhor e nem tinham uma 
experiência com ele. E a responsabilidade de conduzi-los a essas coisas 
não era de outros, era dos pais, da própria família, que trabalhava na 
construção de um legado. 
 
Por isso, é importante que a gente comece nossa reflexão tentando 
responder com sinceridade uma pergunta: O que é que nós temos que 
ensinar aos nossos filhos para que eles sejam uma geração saudável, 
forte, uma geração no Senhor? 
 
REFLETIR 
 
É importante reconhecer que o problema começa em casa? Por que? 
 
Temos alguma responsabilidade com o futuro da igreja? 
 
Qual é a nossa referência de vida? Por que? O que pode mudar a mente 
de uma geração? 
 
Como construir a fé dos nossos filhos? 
 
Seu filho ou filha conhece seu testemunho de conversão? 
 
De quem é a responsabilidade do discipulado dos nossos filhos? 
 
APLICAR 
 
Precisamos clamar a Deus de joelhos, pedir perdão, pedir graça e 
começar a corrigir.  
 
E só há uma coisa que nós temos que proclamar: A PALAVRA! Só a 
Palavra e o poder de Deus podem transformar verdadeiramente o 
mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


