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Objetivo Geral 

Unir pais e filhos num processo contínuo de discipulado intencio-
nal e progressivo, com vistas ao fortalecimento dos vínculos fami-
liares, evangelização e formação de líderes.  
Objetivos Específicos

- Motivar cada membro da família a ser um discípulo e um discipu-
lador;

- Estimular a amizade e companheirismo familiar;

- Fomentar o cumprimento da missão nas famílias e o lançamento 
dos filhos de encontro ao seu propósito; 
 
Justificativa 

Deus nos confiou Seus filhos para que os preparemos para o cum-
primento dos Seus propósitos; cumpre-nos então, ser fiéis discípu-
los de Cristo, para discipular e “lançá-los”, em direção ao cumpri-
mento da Missão. 

Refletir

“Ensinar aos filhos a importância de hábitos formados na infância 
– Os filhos têm reivindicações que os pais devem reconhecer e res-
peitar. Eles têm direito a privilégios tais como educação e instru-
ção que os farão membros úteis da sociedade, respeitados e 
amados aqui, e lhes darão aptidão moral para a sociedade do puro 
e santo porvir. Aos jovens deve ser ensinado que o seu bem-estar 
tanto presente como futuro depende, em grande medida, dos há-
bitos que formarem na infância e na juventude. Cedo devem ser 
acostumados à submissão, à abnegação e respeito pela felicidade 
de outros. Devem ser ensinados a subjugar o temperamento rude, 
a conter as palavras impulsivas, a manifestar invariável bondade, 
cortesia e domínio próprio”.  Lar Adventista, p. 306-30



Lorem Ipsum

Proposta 

Desafiar os pais a implementar um plano estruturado de discipu-
lado com seus filhos, propondo-lhes uma rota de interação (pais e 
filhos), considerando que o relacionamento é o caminho que dá 
acesso ao processo de discipulado.  
 
Rota de discipulado Pais e FilhosRota de discipulado Pais e Filhos

• Realizar o culto familiar.

• Prezar por, sempre que possível, fazer as refeições com todos à 
mesa, com foco para o fortalecimento dos vínculos familiares e de-
senvolvimento integral dos filhos. 

• Estudar a bíblia com os filhos, a fim de prepará-los para o batis-
mo. 

• Ministrar Estudo bíblico com seus filhos, iniciando com o tema da 
graça e salvação de Cristo, para que eles possam, como primeiro 
estudo, também ministrarem aos seus amigos. Primários e juvenis 
devem fazer uso do estudo bíblico Eu Posso Ver, já os adolescen-
tes estudarão o guia Realidade Aumentada.

• Inscrevê-los num clube (aventureiros ou desbravadores) e auxiliá-
-los com as especialidades. 

• Considerar-se como o treinador/técnico de seus filhos nas dife-
rentes áreas da vida.

• Ajudá-los a desenvolver talentos e orientá-los ao desenvolvimen-
to de um ministério. Ex.: música, escrita, falar em público, esportes, 
desenho, atuação, culinária, artes manuais etc. 

•  Acompanhá-los e ajudá-los em seus esforços por alcançar êxito 
em suas diferentes atividades. 

• Conhecer e animar os filhos a trabalharem pela realização de 
seus sonhos; na maioria das vezes, os sonhos são dados por Deus 
a fim de que realizemos os propósitos dEle.  

• Elaborar um mapa contendo as características de personalidade, 
habilidades e gostos dos filhos; com o propósito de visualizar o 
alvo para onde devem ser lançados. 

•• Inclui-los em um ministério que você já realiza na sua igreja ou 
comunidade. 

• Incentivá-los e ajudá-los a criar um ministério próprio, algo que 
eles desejem fazer para Deus. 



 • Se oferecer para ajudá-los a alcançar seus amigos com a Palavra 
da verdade. (seja facilitando o acesso dos amigos dele à sua casa 
para um PG Teen ou kids, se responsabilizando por levar os 
amigos do seu filho a um evento da igreja, assessorando-o em seu 
desejo de usar as redes sociais para transmitir mensagens de es-
perança e verdade, e etc.). 

• Incentivá-lo a participar de um PG Kids e/ou Teen, onde possam 
convidar seus amigos a participarem de atividades sociais e espiri-
tuais. (Apresentar Projeto para para a igreja – Estudo bíblico infan-
til e teen).

• Orar continuamente pela formação física, espiritual, social do seu 
filho, para que ele cresça consciente do seu propósito diante de 
Deus e dos homens.

 “Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda 
a tua alma e de toda a tua força.
Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração; tu as in-
culcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e an-
dando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te.
Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal 
entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas 
portas.” Deuteronômio 6:5-9

Desafios:

- Preparar seu filho para o Batismo da Primavera (Pais discipulan-
do seus filhos);

-- Levar um amigo ao batismo (adolescentes discipulando um 
amigo).

Culminância

•  Dia D+ (Discipulando Mais) => Famílias envolvidas com o Projeto 
Flechas, participando juntos com  novos integrantes, no lazer, na 
alimentação, na interação, na comunhão, testemunhando das 
bênçãos recebidas de Deus.

••  De forma virtual, participando de uma gincana cultural lúdica e 
cristã.
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