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COMPORTAMENTO INDIGNO 
Provérbios 20.20 

 

1. Leitura: Salmo 121. 1-2 

2. Cântico: Seja engrandecido 

IBSPLAY: https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q 

3. Confissão/Gratidão – A graça que restaura é necessária para me preservar, 

orientar, guardar, prover e ajudar. E aqui Teus santos incentivam a minha 

esperança; eles eram miseráveis e agora estão enriquecidos, presos e agora 

estão livres, atribulados e agora são vitoriosos. 

4. Leia Provérbios 20.20 – Este provérbio fala sobre o filho que não honra os 

pais e a consequência de tamanha desonra. 

Honrar pai e mãe é um importante mandamento da lei de Deus (cf. 

Êx 20.12; Ef 6.1-4). Se o amor a Deus e ao próximo é o maior de todos os 

mandamentos, se esse amor é a essência da lei divina (cf. Mt 22.36-40) e 

se o amor ao próximo é a prova do amor a Deus, então honrar pai e mãe é 

o primeiro dever de uma pessoa, pois não há ninguém mais próximo de nós 

neste mundo do que aqueles que nos geraram. 

Por que o filho deve honrar pai e mãe? Porque não é apenas um 

mandamento da lei de Deus, mas  também é o primeiro mandamento com 

promessa (cf. Ef 6.1-4). Filhos obedientes alegram os pais e recebem a 

promessa de uma vida longa e feliz. Longevidade e bem-aventurança são 

bênçãos destinadas aos filhos obedientes.  

Porém, filhos ingratos, rebeldes e desafeiçoados transtornam a vida 

dos pais e a própria vida. Filhos que gritam  com  os pais, que desrespeitam 

e os agridem com palavras e atitudes, vivem em densas trevas. Filhos que 

abandonam os pais à própria sorte, que não cuidam deles na velhice e que 

ainda falam palavras ruins contra seus pai, são filhos governados pelo 

príncipe das trevas.  

O sábio Salomão é enfático ao dizer que a vida do filho que 
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amaldiçoa pai e mãe terminará como uma lâmpada que se apaga na 

escuridão. A luz de sua vida se extinguirá inexoravelmente. 

Portanto, seja um filho que honra pai e mãe. Como? Sendo um filho 

obediente, não desrespeitando os pais, cuidando deles em sua velhice. Se 

você for casado visite a casa dos seus pais (eles sentem falta de você). 

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

a) Faça uma avaliação de sua vida e perceba se você tem honrado ou não 

os seus pais; 

b) Cuide de seus pais na velhice. Ame-os, se importe com eles, mas sem 

negligenciar seu próprio lar. Aproveite para instruir os seus filhos nesse 

cuidado; 

c) Ensine aos seus filhos a importância do mandamento de honrar pai e mãe, 

que sua vida seja um testemunho aos seus filhos. 

6.  30 dias de oração pelos cristãos presos 

 

DIA 05: MARYAM ROSTAMPOUR E MARZIYEH AMIRIZADEH 

As cristãs ex-muçulmanas foram presas em Evin e denunciaram que os 

prisioneiros locais são torturados por meio de privação de sono, agressões física 

e sexual e até eletrochoque.  

Em uma entrevista, as cristãs contaram que oravam pela libertação, mas 

com o passar dos dias elas entenderam que Deus tinha um plano específico para 

elas lá dentro. “Deus tinha um propósito para estarmos naquele lugar escuro”, 

disse Marziyeh.  

As duas amigas aproveitaram para compartilhar o amor de Jesus com 

algumas detentas e carcereiras. Foi assim que perceberam que, no Irã, elas 

eram mais livres dentro da prisão do que fora dela, quando o assunto era 

evangelizar.  

“Deus nos deu oportunidade de compartilhar a mensagem do 

cristianismo com as pessoas que mais precisam ouvir”, reconheceu Maryam. 
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ORE 

Pelas mulheres presas que souberam do amor de Deus por Marziyeh e 

Maryam. Que o Espírito Santo faça a semente do evangelho crescer nos 

corações e transforme a vida delas.  

 


