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HONRE PAI E MÃE 
Provérbios 19.26 

 

1. Leitura: Salmo 143.1 

2. Cântico: Sola Gratia 

IBSPLAY:  https://youtu.be/ZyvVQA9C4t0 

3. Confissão/Gratidão – A Tu és o Deus Bendito, feliz em Si mesmo, fonte de 

felicidade para Tuas criaturas, meu criador, benfeitor, possuidor, defensor. Tu 

me criaste e tens me sustentado, me auxiliado e livrado, me salvado e guardado; 

Tu és, em cada situação, capaz de satisfazer as minhas necessidades e 

misérias. 

4. Leia Provérbios 19.26 – A lei de Deus pode ser sintetizada em dois 

mandamentos: amar a Deus e ao próximo. O amor não é apenas o maior dos 

mandamentos, mas também o cumprimento da lei e dos profetas. O amor não é 

apenas a maior das virtudes, mas também o sinal distintivo de um verdadeiro 

cristão. O amor é a prova cabal de que somos convertidos, porque aquele que 

não ama não é nascido de Deus, pois Deus é amor.  

Também não podemos amar a Deus sem amar o próximo. E não há 

ninguém mais próximo de nós do que nossos pais. A ordem divina aos filhos é 

honrar e obedecer a pai e mãe no Senhor. Efésios é claro ao dizer que os filhos 

devem honrar seus pais (Ef 6.1-3), e esse é o primeiro mandamento com 

promessa. Este é o primeiro grande dever que Deus ordenou aos filhos.  

Honrar é mais que só obedecer. Os filhos devem prestar, não somente 

obediência, mas também amor, respeito e cuidado pelos pais. Além disso, os 

filhos que honram seus pais estão honrando a Deus (Lv 19.1-3). Honra-los trará 

prosperidade e longevidade, nesse sentido, um filho obediente livra-se de 

grandes desgostos.  

Um filho ingrato, porém, traz vergonha para os pais e desonra para a 

família. Maltratar o pai e mandar embora a mãe é uma atitude abominável aos 

olhos de Deus. É uma crueldade sem tamanho. Há muitos filhos ingratos que 
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cospem no prato que comeram. Agridem os pais com palavras e atitudes e os 

abandonam à própria sorte quando estes chegam à velhice. Os filhos que 

cometem tal desatino são causadores de desonra para a família. 

5. Aplicação:  

A. Filhos, sejam prudentes no seu viver, ouçam seus pais, ame-os sem medida, 

cuide-os quando eles precisam, e respeite-os em todo o tempo.  

B. Pense duas vezes antes de desobedecer aos seus pais, pois isso não é 

somente uma afronta a eles, mas a Deus também. 

C. Medite na Palavra de Deus: Êxodo 20.12 e Efésios 6.1-3 

 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  

DIA 14: ORE POR COMPAIXÃO RENOVADA 

À medida que o Afeganistão some das manchetes mundiais, pode ser fácil 

para nós, da igreja global, esquecer o sofrimento de nossos irmãos e irmãs neste 

país. Ou também pode ser o contrário — com notícias de ataques terroristas que 

nos bombardeiam constantemente, nosso coração também pode ficar cansado 

e apático. 

Hoje, como você confia em Deus e em sua mão poderosa para pôr fim à 

violência no Afeganistão? Examine seu próprio coração e veja como você 

responde ao sofrimento humano. Você está cansado? Sensível? Insensível? 

Em 1Coríntios 12.26 diz que somos parte do corpo de Cristo. Quando uma 

parte sofre, as outras partes sofrem também. 

Ao terminar a semana, peça a Deus que encha seu coração com a shalom 

e renove sua compaixão para com o seu povo. Shalom também significa ter o 

relacionamento certo com Deus, com os outros e com você mesmo. Ao orar pela 

paz no Afeganistão, ore também para que a paz de Deus cresça dentro de você. 


