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Avós cristãos
Reflexão para os avós

S erá que a expressão “Os pais educam e os avós deseducam” 
está correta? Netos são a renovação da vida, a renovação da fé, 

a continuidade da pregação do Evangelho de Jesus Cristo na terra. Isso 
deve pautar a nossa relação de avós cristãos com nossos netos. 

Avós cristãos são moldados por Deus através da Palavra, e por isso 
nos cabe ensinar as Santas Escrituras aos filhos, netos, afilhados e 
outras pessoas. 

Ensinar aos filhos é mais fácil, somos responsáveis diretos pela 
sua educação e formação. Eles são bênçãos de Deus em nossa vida, e 
a nossa relação com eles tem carinho, amor, paciência, respeito, obe-
diência, direitos, obrigações, disciplina e tudo o que os levará a uma 
vida abençoada.

E com os netos, como será nossa relação? “Ao lado de um grande 
homem ou de uma grande mulher existem grandes avós”. Será verdade? 
Será que grandes avós são aqueles que só se preocupam em presentear 
os netos com brinquedos caríssimos? Que os levam em viagens a par-
ques temáticos? Enfim, satisfazem todos os seus desejos e “dengos”? 
Essas atitudes são compreensíveis. Mas onde ficam os maravilhosos 
ensinamentos a respeito da vida cristã?  Podemos presenteá-los com os 
mais caros e lindos presentes, porém jamais nos esqueçamos do pre-
sente mais importante, o ensino de que a salvação está em Cristo Jesus. 

Ao recebermos a feliz notícia de que seremos avós, é importante 
nossa preparação cristã através da oração e do estudo da Palavra, para 
ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Ela aprenderá 
com nossas palavras e nosso exemplo de fé, tal como Timóteo aprendeu 
com sua avó, Lóide (2Tm 3.14-15). Além disso, há uma linda descrição 
em Provérbios 17.6 do que são os avós: “Coroa dos velhos são os filhos 
dos filhos; e a glória dos filhos são os pais”. Os filhos são ricas bênçãos 
de Deus; os netos são bênçãos de Deus redobradas.
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