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Filhos – Parte 1 

Antes de começar a falar sobre esse assunto quero 

fazer uma pergunta para todas as mulheres: Se você 

estivesse num barco e de um lado seu marido estivesse 

afogando e do outro seu filho, quem você salvaria? Me 

fizeram essa pergunta numa aula no Seminário 

Teológico Carisma, e, mesmo ainda sem filhos, mas por 

um “instinto de mãe” eu disse: eu salvo meu filho! 

Aprendi que estava errada, e, muitas de nós erramos 

diariamente escolhendo e colocando nossos filhos no 

lugar do nosso marido.  

Hoje em dia as pessoas acham que a criança deve ser o 

centro de tudo, da casa, do casamento, nas refeições, 

e, muitas mães renunciam ao casamento para cuidar 

dos filhos sendo que na verdade devemos deixar claro 

que a prioridade do casal é um ao outro. Se temos um 

casamento saudável automaticamente nosso lar será 

um lugar de paz e assim ensinamos nossos filhos qual é 

o papel correto de uma mulher e de um homem na 

família. Não digo que vocês não devem amar ou cuidar 

dos filhos, mas não podemos deixar os filhos serem o 

centro das atenções nas nossas vidas pois quando 

casarem vão querer ter uma mãe e um pai e não uma 

esposa ou marido. 

Ana Paula Valadão disse um dia no Instagram uma frase 

que me chamou muita atenção: “Devemos amar os 

nossos filhos, mas o amor da nossa vida é o nosso 

cônjuge.” 

O Medo de ter filhos nos dias de hoje 

No mundo atual, quem nunca repensou a ideia de ter 

filhos? Tem sido comum ouvir pessoas dizendo que o 

mundo está o caos, que é difícil criar filhos nos dias de 

hoje, mas você já parou para pensar que esse medo 

pode ter uma raiz de incredulidade?  

“Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à 

tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, 

para te guardarem em todos os teus caminhos. 

Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces 

com o teu pé em pedra.” 

Salmos 91:10-12 

 

Se cremos na bíblia não podemos deixar que o medo 

nos impeça de vivermos como família os planos que 

Deus tem para nós.  

“Mas, eu e minha casa serviremos ao Senhor” 

Josué 14.15 

 

Não temos que ter medo de como vamos criar nossos 

filhos em um mundo como o de hoje, mas temos que 

ter filhos para serem como flechas para serem 

lançadas, serem como bocas de Deus na terra. Na bíblia 

Deus já nos deu todos os métodos para criarmos 

nossos filhos para a glória Dele, se fizermos nossos 

papeis como pais certamente Deus fará o Dele, 

cuidando e fazendo com que nossos filhos sejam 

maiores e melhores do que nós.  

Mudanças do Corpo ou Rotinas 

Muitos casais escolhem não ter filhos pela mudança 

que causa no corpo da mulher, na rotina de trabalho, 

na rotina da família, na rotina financeira, no lazer e não 

abrem mão desses “prazeres” para ter um filho e se 

responsabilizarem com outros tipos de gastos ou 

afazeres. Se você pensa dessa forma, cuidado, pois 

pode indicar uma raiz de egoísmo no seu coração. Se 

Jesus pensasse como você não seríamos filhos de Deus. 

Tem uma frase que diz: “Ninguém fica pobre tendo 

filho.” Eu pelo menos nunca vi, da mesma forma que 

Deus nos surpreende no nosso casamento, mais Ele 

fará quando tivermos nossos filhos, Ele suprirá todas as 

necessidades. 

“A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, 

porque é chegada a sua hora; mas, depois de ter dado à luz 

a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver 

nascido um homem no mundo.” 

                                                                                        João 16:21 

As mudanças no corpo vão existir, é natural. As dores 

do parto vão existir, mas é passageiro. Como muitas 

mães dizem: no final tudo vale a pena. Nós mulheres 

fomos feitas para passar por esses momentos, Deus 

nos escolheu para dar a vida a outra pessoa, tudo no 

nosso corpo foi criado por Deus para essas fases. 

Infertilidade e Exames 

“E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e à sua 

mulher, e às suas servas, de maneira que tiveram filhos” 

Gênesis 20:17 

No versículo acima, vemos o caso de mulheres que 

estavam estéreis e através da oração de Abraão a Deus 

puderam ter filhos. Nos nossos dias também existem 

casos de pessoas que passam pela mesma situação, 

tanto homens quanto mulheres. Deus é um Deus 

poderoso, cremos que Ele é soberano e pode sim 

através da nossa fé e orações fazer a estéril ser mãe de 

filhos, na nossa igreja já tivemos testemunhos que 
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revelam a graça de Deus abençoando um casal que não 

podia ter filhos e que hoje vivem esse milagre.  

Não podemos ignorar a medicina, pois a medicina é 

uma graça comum, uma graça que Deus derramou 

sobre toda a humanidade e que está disponível para 

nos atender. É importante cuidarmos do nosso corpo. 

Passarmos no médico, ver se os hormônios estão em 

dia, a previsão de termos uma gestação saudável e se 

necessário, ajustar o que for preciso.   

Adoção 

Como casal, vocês já conversaram sobre adoção? 

Confesso que a primeira vez que falei sobre esse 

assunto com meu esposo foi no ano passado em meio 

a pandemia. Existem casos de casais que realmente 

não querem ou não podem ter filhos de forma natural 

e optam pela adoção. Em Efésios 1.5-6 diz: 

“Em amor nos predestinou para sermos adotados como 

filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito 

da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual 

nos deu gratuitamente no Amado.” 

A adoção é uma decisão muito nobre, é a mesma 

decisão que Deus tomou conosco, Ele nos adotou, nos 

deu direito de sermos seus filhos. Pensem sobre isso! 

O que mais a Bíblia diz sobre filhos? 

Para finalizar com um texto que é muito conhecido: 

 “Os filhos são um presente do Senhor; eles são uma 

verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua 

mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o 

homem que tem muitas dessas flechas! Ele não será 

derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal.” 

 Salmos 127.3-5 

 

Os filhos são como flechas diz o salmista. Você tem na 

mão algo que vai muito mais longe que você. O pastor 

Richarde Guerra fez uma comparação bem legal sobre 

esse Salmo, ele diz que para essa flecha ir mais longe 

que você precisa de 3 coisas: 

 

1. Alvo - Acertar o alvo que é a cruz; 

2. Direção - Apontar o caminho e orientar; 

3. Intensidade - Ser intencional no foco para 

atingir o alvo que é Cristo. 

Os filhos são herança do Senhor e quando falamos de 

herança lembramos de algo valioso! Os nossos filhos 

são valiosos, Deus nos deixou essa herança e não 

devemos ter receio de tê-los. 

 

 
Desafio da Semana 

 

Para quem tem filhos: avalie o quão saudável está a criação 

dos filhos dentro do casamento, perguntem um ao outro 

como estão se sentindo em relação a isto e as prioridades 

entre vocês. 

Para quem não tem filhos: Se existe medo em dar esse passo 

ore e comecem a relembrar todos os milagres que vocês já 

viveram no casamento, com certeza isso trará segurança aos 

seus corações e vocês viverão o milagre de gerar! Avalie as 

promessas bíblicas e as vantagens que existem em ter um 

filho, faça uma lista disso e deixe o Senhor falar com vocês. 

 

Texto para meditarem juntos 

Salmos 128:1-6 
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