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10ª Semana 

O Ano de Semear - Honra - Pais 
 

“Honra teu pai e tua mãe” – este é o primeiro mandamento com promessa –para que tudo te corra 

bem e tenhas longa vida sobre a terra. 

Efésios 6:2-3 (NVI) 
                           







Foco de Oração: É interessante que Paulo menciona honrar pai e mãe como o primeiro mandamento com 

promessa. Ele fala sobre a importância da oirdem que Deus deu para honrar nossos pais. Honrar pai e mãe não é 

simplesmente um comando para que a vida dos pais possa ser um pouco mais fácil. O princípio bíblico é que 

honramos aqueles que têm autoridade sobre nós, e que tem a responsabilidade de dar supervisão sobre as nossas 

vidas. Os pais são responsáveis pela educação dos filhos para serem discípulos do Senhor Jesus Cristo, para 

amarem e obedecerem a Deus. Os pais são responsáveis por prever e proteger seus filhos. Qualquer um que seja 

ou tenha sido um pai sabe o peso de tal responsabilidade. Deus nos diz aqui que se queremos uma vida longa e 

boa, precisamos honrar nossos pais. Isto, por sinal, tem limites de idade ou tempo. Enquanto nossos pais estão 

vivos, este mandamento se aplica a nossas vidas. Honrar pai e mãe é uma responsabilidade ao longo da vida que 

é preciso não esquecer. Comece hoje a encontrar maneiras em que você pode honrar seus pais, e você vai ver que 

Deus sendo fiel a sua promessa. Honor começa em casa, vamos praticar a honra em casa hoje. 

 

 

Dia 1: Reflita sobre a sua vida, e você está honrando seus pais como Deus manda? 

Dia 2: Arrependa-se de todas as maneiras que você deixou de honrar seus pais. Se você precisa pedir 

perdão? Peça ainda hoje. 

Dia 3: Peça ao Senhor para mostrar-lhe maneiras que você pode honrar seus pais, ou ajudar os outros a 

fazê-lo. 

Dia 4: Ore por pessoas em sua igreja para que sitam o desejo de honrarem seus pais, obedecendo a essa 

palavra de Deus. 

Dia 5: Ore por sua família para que você possa ensinar este princípio e vivê-lo. Ensine os seus filhos 

acerca deste importante mandamento. 

Dia 6: Ore para que outras igrejas em sua cidade ensinem fielmente esse princípio bíblico. 

Dia 7: Ore pelos missionários que você conhece, que eles sejam capazes de ensinar esta verdade às 

pessoas que ministram. 
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