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HONRE A DEUS E SEU LAR 

Provérbios 17.6 

 
1. Leitura: Salmo 1 

2. Cântico: Aclame ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/KPfN094Ay4I 

3. Confissão/Gratidão – Dá-me graça para perceber o quanto preciso de ti. Dá-

me graça para arrepender-me com sinceridade. Pai, sou grato por imputar-me 

as tuas misericórdias e tirar-me das trevas. 

4. Leia Provérbios 17.6 – Neste provérbio podemos comtemplar a alegria 

presente na linhagem familiar. Em resumo, uma longa fila de filhos piedosos é a 

glória da velhice, uma longa fila de antepassados íntegros é a glória de seus 

descendentes. 

Um pouco atrás, Salomão escreveu que “o cabelo grisalho é uma coroa 

de esplendor, e se obtém mediante uma vida justa”. Assim, ele não associa a 

honra somente à idade, mas principalmente à justiça. Mediante a isto, é uma 

honra para os pais, quando velhos, ao deixar os filhos, ver os filhos crescerem e 

seguirem os passos de suas virtudes. Assim, para os descendentes que amam 

o caminho da justiça, provavelmente manterão e avançarão a reputação de suas 

famílias e servirão à sua geração de acordo com a vontade de Deus. Desta 

forma, a glória dos filhos são seus pais – ou seja, pais que são sábios e piedosos. 

Ter pais genuinamente piedosos é uma honra para os filhos.  

Por outro lado, devemos considerar que é o fruto do pecado que distorce 

a graça no lar. Filhos que acham que seus pais idosos são um fardo e pais que 

não ensinam o caminho da retidão aos filhos. Sabemos que a eleição é um ato 

soberano de Deus e que ele salvará a quem quer, conforme o beneplácito da 

sua vontade (cf. Efésios 1). Contudo, nossa oração e postura deve ser a de 

sempre confiar na graça do Senhor e ensinar o caminho da retidão aos nossos 

filhos, ao mesmo tempo que devemos honrar aos nosso pais, conforme as 

Escrituras. 

https://youtu.be/KPfN094Ay4I
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  5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Honre seus pais – A palavra de Deus nos diz que esse é o primeiro 

mandamento com promessa (cf. Ef 6.1-4). 

b) Ensine o Evangelho aos seus filhos – O santo Deus ordena aos pais que 

ensine a Palavra da lei aos filhos desde de tenra idade (cf. Dt 6.7). 

c) Preserve a graça do Evangelho no seu lar – Mantenha o firme testemunho 

diante dos incrédulos de sua família, pregue firmemente o Evangelho de Cristo 

e confie na Soberania do Senhor. Lembre-se: “A salvação pertence ao Senhor” 

(cf. Jn 2.9) 

6. Ore por missões – CHINA 

Louve a Deus porque três minorias étnicas agora terão acesso ao Novo 

Testamento. Ore para que a equipe de tradutores seja abençoada e capacitada 

para a tradução do Antigo Testamento. 


