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Efésios 6.1-2

“Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. \"Honra teu pai e tua mãe\" - este é o
primeiro mandamento com promessa”
Êxodo 20.12

12 Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus,
te dá.
Provérbios 6.20-23

20 Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe;
21 ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço.
22 Quando caminhares, isso te guiará; quando te deitares, te guardará; quando acordares, falará
contigo.
23 Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz; e as repreensões da disciplina são o
caminho da vida;
INTRODUÇÃO
Vivemos tempos de muita informação e pouca sabedoria. Parece que todos sabem de tudo um pouco.
O que lhes autoriza a falar com propriedade sobre qualquer tema. Até de debater com um
especialista em alguma área. O que isso revela sobre o momento que vivemos? Algumas coisas.
Uma delas é que não cremos mais em autoridades ou verdades absolutas. Por isso, mesmo na igreja,
cada vez mais pessoas não conseguem depositar sua confiança na autoridade das Escrituras. Para
essas, a Bíblia só é verdade quando corrobora com sua opinião. E por esse motivo, conhecemos
pouco da Bíblia. E, por consequência, conhecemos pouco sobre Deus.
A percepção que temos sobre a família segue essa mesma linha. Família só é boa quando favorece
meu projeto. Vivemos uma cultura que valoriza a juventude e descredencia os mais velhos. Honrar
pai e mãe deixou de ser regra e passou a ser exceção. O que você pensa sobre tudo isso? Na
verdade, a pergunta que precisamos fazer é: o que Deus pensa sobre isso? Ou: O que a Bíblia diz
sobre isso? Vamos descobrir!? Vem com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
A obediência aos pais é um mandamento que vem acompanhado de promessa: longevidade (“para
que se prolonguem os teus dias na terra”). A lei de Deus não é dada para oprimir ou subjugar, mas
pra proteger e abençoar. Pai e mãe são autoridades de Deus na vida dos filhos. Honrar e obedecer
aos pais é honrar o próprio Deus!
Provérbios 6.20 diz que os filhos devem guardar o mandamento e a instrução de seus pais.
Colocando-os como um colar no pescoço e amarrando -os ao coração. Ou seja, a obediência não é um
a postura casual. Ela deve ser um princípio permanente de vida. A obediência aos pais é o mapa

para uma viagem segura. Na caminhada da vida, filhos obedientes terão direção certa.
Quando era jovem tomei muitas decisões erradas. Como era orgulhoso e cego! Achava que sabia de
tudo. Olhando para trás, agora vejo o quanto minha visão era limitada pela minha juventude. Não
sabia de nada sobre a vida. E achava que sabia de tudo. Me fazendo de tolo e me colocando em risco
ou em um estilo de vida de derrotas e dores. Por isso a obediência e submissão aos pais não deve ser
uma opção para o cristão, é um mandamento. Mas também um princípio de vida. Pai e mãe são
providência de Deus em nossa vida. Sei que esse mundo está de cabeça para baixo. Mas a Palavra de
Deus não muda e nem falha! Devemos confiar no caminho proposto por Deus!
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
Honrando Pai e Mãe e respeitando os mais velhos – Espero que você tenha entendido a importância
de honrar seu pai e sua mãe. É verdade que há muitos pais e mães que fazem mal a seus filhos. Mas
não podemos fazer da exceção a regra. Na maioria das vezes os pais fazem o seu melhor com o que
tem. São dignos de serem ouvidos
Mas vivemos um tempo em que somos senhor de nosso próprio destino. Não queremos abrir mão de
guiar nossa vida porque achamos que sabemos mais do que os outros. Pelo menos mais do que
nossos pais, que estão ultrapassados. Mas a experiência é um conhecimento valioso que mais novos
não podem ter, ou tem muito pouco. Precisamos perceber que, ainda que saiba muito sobre muitas
coisas, há inumeras outras coisas que eu desconheço.
Por isso preciso viver de maneira humilde. De tal forma que permita que pessoas que me amam,
como meus pais, possam gerenciar minha vida. Isso me levará a entender que Deus é a maior
autoridade sobre mim. E que posso segui-lo sem reservas porque Ele me ama e é mais sábio do que
eu.
Conclusão
A Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe. Mais uma vez temos um grande princípio que começa em
casa: respeitar autoridades, sendo Deus a maior delas. Precisamos respeitar e honrar nossos pais. E
tudo isso se demonstra com ações e palavras. Temos que aprender a ter tempo para aqueles que
dedicam suas vidas a nós. E esse princípio vale pra nossos anciões. Temos que ser mais humildes e
respeitar os mais velhos. Eles tem muito a ensinar.
Precisamos ter a humildade de ouvir nossos pais. De desejar aprender a Palavra de Deus. De ansiar
ser guiado pelo Espírito do Senhor. Deus deve ser autoridade em sua vida. E um bom treino é fazer
de seus pais uma autoridade sobre você.
Lembro-me da história de Madre Teresa de Calcutá. Ele fez um voto de nunca recusar coisa alguma
que Deus lhe pedisse. E entendeu que Deus iria lhe pedir coisas através de seus superiores. Por isso
se lançou a vontade de Deus ao assumir o voto de se submeter incondicionalmente a seus
superiores. Ela dizia: Aceito, Senhor, tudo aquilo que me deres. E Te dou, com um sorriso, tudo que
me tirares. Uma completa submissão a um Deus de amor. Você está pronto para caminhar por essa
estrada. Comece com os primeiros passos! Vem com a gente!
DESAFIO
Defina quem é autoridade sobre sua vida. Ouça o que estão dizendo e obedeça. Avalie a diferença de
se deixar guiar por Deus, pais, etc e veja como Deus usa essas pessoas sobre sua vida.

