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FILHOS, ESCUTEM SEUS PAIS 

Provérbios 4.1-2 
 

1. Leitura: 1 Crônicas 29.11 

2. Cântico: Maravilhosa Graça 

IBSPLAY: https://youtu.be/XH9lJDoGI14 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados 

perante Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

4. Leia Provérbios 4.1-2 

O autor está admoestando seus leitores, chamando suas atenções a uma ordem, 

a uma instrução. Mas os seus leitores não poderiam somente ouvir, mas sim 

retê-las. Como vimos nos devocionais anteriores, as inúmeras admoestações se 

referiam somente a acrescentar ao corpo da sabedoria (2.1-22), logo depois, 

ensinando-os a retê-las (3.1-12), e logo os conduzindo a preservarem o ensino 

recebido (3.13-26). 

Mas, no preâmbulo do capítulo 4, ao repetir as introduções anteriores, ele agora 

direciona aos filhos, sua próxima instrução. Os versos lidos apontam para uma 

classe de instrução de um pai ensinando seu filho. Tal instrução, em última 

análise, do pai é derivada de Deus. Sendo assim, podemos compreender, filhos, 

que a autoridade de nossos pais é um canal para a comunicação da vontade de 

Deus. 

Sendo assim, nós filhos, precisamos dar total ouvido aos pais que Deus nos deu, 

pois ouvi-los e obedecê-los é o caminho para a sabedoria, para o entendimento. 

A missão que nossos pais receberam, como mordomos do lar, é cuidar e instruir 

os filhos no caminho do Senhor. Logo, no verso 2, o autor confirma que sua 

instrução é boa, não por ser quem ele é, mas porque ela vem de Deus, deriva 

d’Ele. 
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5. APLICAÇÃO: 

 O que nós filhos temos feito com a instrução que recebemos de nossos pais? 

Temos ouvido? Temos ignorado? 

 Outra questão que surge é: como ficará na situação daqueles que possuem 

apenas o pai ou mãe em seu lar? Os filhos devem escuta-lo(a) da mesma 

forma, pois possuem a mesma autoridade no Senhor para instruir. 

 O texto não deixa claro com relação aos filhos órfãos, mas se podemos retirar 

lições desses dois versos é que, na falta da instrução de nossos pais 

devemos, em qualquer hipótese, buscar no Senhor toda e qualquer 

admoestação em nossas vidas. Pois, toda instrução que vem do Senhor é 

boa, agradável e perfeita, por isso devemos ouvi-la e praticá-la. 

 Qual é a nossa decisão? 

6. Intercessão: Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

por cada um dos irmãos 

7. ORE MISSÃO - INDONÉSIA  

No Dia da Liberdade de Culto, ore pela Indonésia. Clame para que os 

governantes tenham sabedoria na liderança do país e tomem decisões que 

sejam justas para grupos minoritários, como os cristãos. 


