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ALEGREM SEUS PAIS 

Provérbios 15.20 

 
1. Leitura: Salmo 119. 1-2 

2. Cântico: Eternamente Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/FlmMZb37WlI 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 15.20 – O “palco da vida” mais importante é a nossa família. 

Não é a toa que a própria Palavra de Deus afirmar que negligenciá-la é ser pior 

que o descrente (1 Timóteo 5.8). O versículo do devocional de hoje trata de 

duas verdades: filhos que honram e filhos que desonram sua família. 

  O nosso lar é o maior “o campo” onde fazemos nossas mais importantes 

semeaduras e nossas mais abundantes colheitas. Há filhos que produzem bons 

frutos, e esses são a alegria dos pais. Porém, há filhos que crescem e, depois 

de adultos, desprezam os pais, os abandonando a sua própria “sorte”. 

  O filho que despreza os pais, é aquele que, ao chegar a sua fase adulta, 

desampara, deixa de sustentar de forma digna, não cuida, não protege e não 

apoia seus pais, até em seu emocional. 

  Porém, o filho honroso, sábio, alegra o seu pai, pois reflete na vida os 

valores aprendidos no lar. Um filho sábio honra o seu pai, pois transmite para 

as futuras gerações o legado que recebeu dos antepassados. Um filho sábio é 

fonte de alegria para seu pai porque seu caráter impecável, sua vida 

irrepreensível e seu testemunho sem falhas, são a melhor recompensa de seu 

investimento. 

  Um filho ouviu a instrução do seu pai e as palavras de sua mãe, vivendo 

uma vida não só moralmente boa, mas uma vida de dependência total de Deus 

(esse deve ser o maior orgulho dos pais – verem seus filhos amando mais a 

Deus que qualquer outra coisa), quanto o outro não só desprezou tudo o que 

aprendeu, mas também despreza os mandamentos de Deus (não é só não ter 

uma vida moralmente boa, mas é ter uma vida em total rebeldia a Palavra de 
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Deus – isso deve ser a maior tristeza dos pais quanto aos seus filhos). Mas 

o que esse devocional quer nos ensinar de fato? 

 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

• “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for 

velho, não se desviará dele” (Provérbios 22.6). Pais, vocês são os maiores 

responsáveis de trazer o ensino da Palavra de Deus e o testemunho para 

dentro de casa. Não é porque seus filhos são pequenos, que não 

entendem, que devam deixar de ser instruídos. Por isso vivam o que a 

Palavra de Deus diz. Ensinem desde pequenos a importância de vivermos 

para a glória de Deus, mas não só ensinem, mas também vivam! 

• Filhos, honrem seus pais. Não há desumanidade mais gritante do que 

desprezar pai e mãe. Não há agressão mais violenta do que colocar os 

pais, já idosos, no escanteio da vida, sem cuidado e sem amor. Os filhos 

devem ser a alegria dos pais, e não o seu pesadelo; 

• Pais, a maior alegria que devemos ter não é se nossos filhos estão em 

excelentes empregos, ganhando muito bem, tendo o que quer, mas sim 

se eles vivem em total dependência de Deus. Uma outra pergunta que 

podemos fazer é: Você vive em total dependência de Deus, ao ponto que 

é perceptível aos seus filhos, os levando a serem seus imitadores como 

você é de Cristo? 

 

Ore por missões – NEPAL 

No Dia da Constituição do Nepal, interceda pela igreja no país, que é uma 

das que mais cresce mundialmente, apesar da perseguição aos seus membros. 

Peça que eles permaneçam firmados em Cristo. 


