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DOS FILHOSDOS FILHOS
A EDUCAÇÃO A EDUCAÇÃO 



 Quando falamos de educação dos filhos, é preciso lembrar esta gran-
de verdade: a família é uma escola! Boa parte das pessoas levam para a vida 
inteira os valores (e, infelizmente, os contra valores) que aprenderam na 
convivência familiar, lugar privilegiado para as primeiras e mais basilares 
informações sobre a vida e a convivência humana, guiados pelos pais ou por 
aqueles que lhes fazem as vezes. A estes últimos cabe fazer da família um 
ambiente educativo no qual pode-se 
experimentar a arte de aprender a viver 
em relação com o outro.

 A boa educação recebida em 
casa – que compreende os atos mais 
elementares como andar, comer, estu-
dar, trabalhar, criar ambientes sadios e 
gostosos de se viver etc. – não se resu-
me unicamente ao aprendizado das 
regrinhas morais do “certo e errado”, 
mas, se alarga para a compreensão da 
existência como um «estar em relação» 
com o próximo, com a sociedade, com a natureza. Isso implica o aprendiza-
do de uma maneira ética de confrontar-se com as pessoas e de um estilo res-
ponsável e construtivo diante da sociedade e do mundo em que habitamos. 
Além disso, a educação integral, para nós cristãos, compreende também a 
formação para o relacionamento com Deus (que é muito mais que uma edu-
cação religiosa), através da vida de oração, da frequência à comunidade, da 
adesão coerente aos valores do Evangelho e à doutrina da Igreja.

 Várias passagens bíblicas exortam à educação dos filhos. Algu-
mas são bem explícitas, como, por exemplo, as que seguem: “Estejam 
no teu coração estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás a teus 
filhos, delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando a 
caminho, quando te deitares ou te levantares” (Dt 6,6-7); “Quem poupa 
a vara, odeia o filho; quem o ama, corrige-o prontamente” (Pr 13,24); 
“Ensina o adolescente quanto ao caminho a seguir; e ele não se desviará 
mesmo quando envelhecer” (Pr 22,6); “Vós pais, não provoqueis a ira 
em vossos filhos, mas educai-os na disciplina e no ensinamento do 
Senhor” (Ef 6,4).

A missão familiar de educar na 
Bíblia e da doutrina da Igreja

A família é uma escola



 A doutrina da Igreja, recolhendo e aprofundando o ensinamento 
bíblico, convida a família a ser uma escola amorosa onde se aprende a viver 
todos os dias. Apenas para exemplificar, basta ver o ensinamento dos últimos 
papas. S. João Paulo II (Familiaris Consortio, n. 38) falava de uma verdadei-
ra missão educativa da família, pela qual os genitores ajudam os filhos no 
seu crescimento humano e cristão, numa visão muito ampla do ser humano. 
Bento XVI recordou-nos que já o Batismo é uma primeira escolha educativa 
dos pais, escolha “fundamental porque primeiro testemunho de fé dado 
aos filhos” que se tornam, assim, colaboradores de Deus, “o primeiro e 
verdadeiro educador de todo ser humano” (Homilia, 08/01/2012). Francis-
co (Amoris Laetitia n.84), entre tantas coisas, ensinou que a educação dos 
filhos deve ser integral: “dever gravíssimo e direito primário» dos pais, 
devendo estes ser ajudados pela Igreja e pela Escola num verdadeiro 
«pacto educativo”.

Dificuldades na educação familiar

 Como podemos ver, a Igreja Católica mostra imenso apreço pela 
função educativa da família e é consciente que ninguém pode substitui-la. 
Mas também conhece as grandes dificuldades e os desafios que hoje existem 
no campo da educação dos filhos. Podemos, entre tantas, elencar três.

 a) Necessidade de uma visão abrangente do ser humano. Da 
compreensão que temos do ser humano vem os objetivos que traçamos para 
a nossa vida. Por exemplo: se os pais entendem a vida como sucesso e lucro, 
formam os filhos para a competição e a esperteza. É necessário, cada vez 
mais, compreender o que é o ser humano (correta antropologia): um ser de 
múltiplas dimensões, inclusive espiritual. Nenhuma dimensão humana 
pode escapar da formação e da educação, para que a pessoa atinja a 
maturidade e a responsabilidade de que o mundo precisa, para se tornar um 
ambiente de relacionamentos sadios, que tornam possível a existência 
pacífica nesta vida e nos abram a possibilidade da eternidade.

 b) Para isso, outro desafio é cuidar da própria autoeducação dos 
esposos. Se somos coerentes com o princípio de que a educação é um 
processo para a vida inteira, é justamente aqui que reside um grande 
desafio: conscientizar-nos que estamos sempre em formação. A Igreja é 
responsável por oferecer aos pais e responsáveis das crianças elementos 
capazes de formar a si mesmo de maneira humana e espiritual. Cursos 
bíblicos, encontros de casais, movimentos familiares, reuniões semanais 
das pequenas comunidades, formações e catequeses, caminhos de 
preparação para os sacramentos etc., são excelentes instrumentos para o 
crescimento na vida eclesial e no aprofundamento do Evangelho, 
inspirando a educação cristã.
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 c) A corresponsabilidade ou o pacto educativo. Isso implica uma ver-
dadeira e ativa participação naquelas instâncias às quais confiamos a educa-
ção das crianças. Em primeiro lugar, conhecer o plano educativo da Escola, 
participar das reuniões de pais, colaborar com os professores e demais edu-
cadores, exercer o direito de escolha em relação ao tipo de formação religi-
osa, moral, sexual e solidária que a Instituição de ensino oferece. A mesma 
coisa se diga em relação à Catequese de Iniciação Cristã: os responsáveis 
pela criança devem se envolver responsavelmente, colaborando com a coor-
denação e com os catequistas, fazendo-se presentes com observações e 
críticas e, sobretudo, dando o bom exemplo da frequência e do envolvimen-
to com a Comunidade Paroquial, principalmente através da participação à 
Missa dominical.

A educação a partir do testemunho

 Para que a família seja uma verdadeira experiência educativa, é 
necessário, antes de tudo, que a base esteja em condições de exercer o seu 
papel. Estamos falando do casal entendido a modo cristão. Para os batiza-

dos, o casamento é uma vocação e 
toda vocação, para manter-se, pre-
cisa de um componente irrenunciá-
vel: a união íntima com Deus. Dessa 
união, alimentada pela oração pes-
soal e de casal, vem o amadureci-
mento da personalidade e a capaci-
dade de escolhas coerentes, que 
caracterizam aquele tipo de educa-
ção na qual os exemplos contam 
mais que os discursos.
Não basta ser batizado, frequentar a 
Igreja, dizer-se cristão. É preciso ser 

crível, ou seja, pessoa que pode ser acreditada porque transforma em atitu-
des aquilo que crê, ora, espera, ensina. A chance de sucesso de uma boa edu-
cação é o testemunho e é nisso que precisamos investir acima de tudo!
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