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HONRAR PAI E MÃE 

Provérbios 23. 22-25 

 

1. Leitura inicial: Salmo 57. 7 

2. Cântico: O Senhor é bom  

IBSPLAY: https://youtu.be/3uit4h7vIX8 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, durante o dia as estrelas podem ser vistas 

nos poços mais profundos, e quanto mais profundos os poços, mais brilhantes 

Tuas estrelas resplandecem; conceda-me encontrar Tua luz em minha 

escuridão, Tua vida em minha morte, Tua alegria em minha tristeza, a Tua 

graça em meu pecado, Tuas riquezas em minha pobreza, a Tua glória em meu 

vale. 

4. Leia Provérbios:  

Pv 23:22 Ouve a teu pai, que te gerou; e não desprezes a tua mãe, quando ela 
envelhecer. 

Pv 23:23 Compra a verdade, e não a vendas; sim, a sabedoria, a disciplina, e 
o entendimento. 

Pv 23:24 Grandemente se regozijará o pai do justo; e quem gerar um filho 
sábio, nele se alegrará. 

Pv 23:25 Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se aquela que te deu à luz. 

 

Esse trecho traz apenas um ensinamento em seu conteúdo: honrar o pai 

e a mãe. 

Dentre os Dez Mandamentos de Deus, registrados pelas próprias mãos 

de Deus e entregue por Moisés, divide-se, comumente, em duas partes: os 

quatro primeiros mandamentos se referem ao relacionamento do homem com 

Deus e os seis últimos tratam dos homens entre si. Desses, ligados ao 

relacionamento entre as pessoas, o primeiro é o que ordena “honrar pai e mãe” 

(Êxodo 20.12). Essa ordem antiga de Deus, glorifica a Deus e traz estabilidade 

à família e à sociedade como um todo. Mas, infelizmente tem sido 

negligenciada nos dias de hoje. 

https://youtu.be/3uit4h7vIX8
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O texto começa incentivando que se deve ouvir o pai e não desprezar a 

mãe. Quanto se tem desprezado a sabedoria dos mais velhos. Piadinhas a 

respeito de como os mais velhos não sabem de tecnologia e são atrasados nas 

gírias e palavras apenas revelam a falta de respeito e honra que a geração 

atual tem pelos mais velhos. Novelas e filmes reforçam a atitude de desprezo 

pelos pais. Mas aquele que teme a Deus não se deve influenciar por esse 

tempo, antes deve ouvir a sabedoria que vem dos pais, dos mais experientes.  

Este entendimento é reforçado pelos versículos 23 e 24 que enfatizam 

como a sabedoria e o entendimento deve ser “comprado” e preservado, como 

um tesouro de grande valor. Reflita: quanto você ouve e valoriza a sabedoria 

dos mais velhos, em especial de seus pais? Você ouve o que eles dizem ou os 

trata como se não tivessem nada de interessante para falar? 

Além de ouvir as sábias palavras, deve-se honrar os pais, dando a eles 

atenção e cuidado. Esta fala se refere ao momento de velhice avançada, em 

que os pais deixam de poder se sustentar econômica e fisicamente e precisam 

do cuidado e atenção dos filhos. Outro fato triste nos dias de hoje é que muitos 

têm abandonado seus pais, deixando de cuidar deles em sua velhice. Isso é 

inadmissível e desonra a Deus, pois quebra seu mandamento. Como você tem 

cuidado de seus pais idosos? Ou como se prepara para esse momento da vida 

deles? Não os veja como um peso, mas como um privilégio de honrar a Deus 

nesta fase da vida deles. 

O versículo 25, juntamente com o que inicio o 24, finaliza esse provérbio 

com a manifestação de que a sabedoria dos filhos e suas atitudes honrosas 

aos pais trazem alegria a eles. Como alegra o coração do pai e da mãe ver que 

seus filhos obedecem ao mandamento de Deus, honrando, ouvindo e cuidando 

dos mais velhos. Que o Senhor conceda ao seu povo a alegria de ter famílias 

que vivam essas verdades. 

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

1. Pais de filhos menores: ensinem seus filhos a honrarem aos pais 

desde pequeno, para que eles vejam isso como mandamento 

inegociável de Deus; 
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2. Filhos, independentemente da idade: honrem, escutem e cuidem de 

seus pais, pois isso é agradável ao Senhor; 

3. Para os que têm pais em idade avançada: cuidem de seus pais na 

velhice de maneira honrosa; 

4. A todos: escutemos a sabedoria dos mais velhos e não as “novidades” 

da cultura moderna que desprezam a Deus. 

6. Pedidos de oração – Coreia do Norte 

ORE  

Ki-jok* é um cristão norte-coreano que recebeu treinamento da equipe da 

Portas Abertas em um país vizinho. Ore para que a fé dele seja fortalecida e 

ele consiga testemunhar o amor de Deus. 


