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                 O Ano de Semear – Família - Crianças Obedecem Seus Pais 
 

Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. “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 6:1-3 (NVI) 
  





Foco de Oração: Desde o início, Deus formou a estrutura do universo, as instituições sociais, as famílias e a 
igreja para refletir a ordem e as relações na Divindade. A relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo deve ser 

refletido nas relações entre marido, mulher e filhos. Crianças são instruídas a obedecer a seus pais, e essa 

obediência é uma forma de honrá-los. Colossenses 3:20 afirma que essa obediência é agradável a Deus. A idéia é 
que a obediência aos pais é uma parte do que a vontade de Deus e reconhece que a função das crianças da 

família. Pais, mães e crianças, todos têm uma função na família que é ordenado por Deus. Quando as crianças 

vivem em obediência a seus pais, eles não só garante bênçãos sobre suas próprias vidas (versos 2-3), mas as 
funções da família, uma vez que é suposto, e, assim, torna-se o canal disponível de bênção para o mundo em que 

vivem . Filhos obedientes trazem honra a seus pais, e honra a Deus, que instituiu a família. Como as funções da 

família, desta forma, estas famílias fortes sera a espinha dorsal espiritual da igreja. Se entendermos estas 

verdades na profundidade de nossos corações, vamos estar ansioso para funcionar na família como Deus nos 
dirige. Nossas vidas serão abençoados, nossa família será abençoada, nossas igrejas serão abençoados e 

sociedade será abençoado. Verdades abençoadas. 
 

Dia 1: Os pais, ter tempo esta semana para ensinar a seus filhos sobre a estrutura bíblica da família. 
 

Dia 2: Leiam juntos as Escrituras que ensinam sobre a importância da obediência. Ajude os seus filhos a 

compreender como isso vai ser uma bênção para eles e para os outros. 
 

Dia 3: Confesse juntos todas as maneiras que sua família não tem ensinado ou que vivem esta verdade. 

Dia 4: Ore para para e com seus filhos que eles poderiam aprender a ser obediente com um coração 
alegre. 

 

Dia 5: Ore para que os filhos de sua igreja venham entender e viver em obediência a seus pais. 

Dia 6: Orem juntos para as crianças em outras igrejas em sua cidade venham aprender esta verdade 
bíblica. 

 
Dia 7: Ore por missionários para ensinar essas verdades aos filhos de seu campo de missão. 
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