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Introdução



1 Filhos, obedeçam a 
seus pais no Senhor, 

pois isso é justo. 2 Honra 
teu pai e tua mãe, este é 
o primeiro mandamento 

com promessa:
Ef 6



para que tudo te 
corra bem e 

tenhas longa vida 
sobre a terra.

Ef 6.3



Para quem são estas palavras? 



Jovens



Filhos, 
obedeçam a seus 
pais no Senhor, 

pois isso é justo.
Ef 6.1



Crianças



Estes, pois, são os 
mandamentos, os estatutos 
e os juízos que mandou o 
SENHOR, teu Deus, se te 
ensinassem, para que os 
cumprisses na terra a que 

passas para a possuir;
Dt 6.1



para que temas ao SENHOR, 
teu Deus, e guardes todos os 

seus estatutos e mandamentos 
que eu te ordeno, tu, e teu filho, 
e o filho de teu filho, todos os 
dias da tua vida; e que teus 

dias sejam prolongados.
Dt 6.2



Adultos



Honra teu pai e tua 
mãe, este é o 

primeiro 
mandamento com 

promessa:
Ef 6.2



Então os fariseus e os mestres 
da lei perguntaram a Jesus: Por 

que os seus discípulos não 
vivem de acordo com a tradição 
dos líderes religiosos, em vez 

de comerem o alimento com as 
mãos impuras?

Mc 7.5



Pois Moisés disse: 
Honra teu pai e tua mãe, 
e quem amaldiçoar seu 
pai ou sua mãe terá que 

ser executado.
Mc 7.10



Mas vocês afirmam que se 
alguém disser a seu pai ou 
a sua mãe: Qualquer ajuda 

que vocês poderiam 
receber de mim é Corbã, 

isto é, uma oferta dedicada 
a Deus,

Mc 7.11



vocês o desobrigam 
de qualquer dever 

para com seu pai ou 
sua mãe.

Mc 7.12



Assim vocês anulam a 
palavra de Deus, por meio 

da tradição que vocês 
mesmos transmitiram. E 

fazem muitas coisas 
como essa.

Mc 7.13



Qual o dever dos filhos?



Filhos, 
obedeçam a seus 
pais no Senhor, 

pois isso é justo.
Ef 6.1



Obediência



Filhos, 
obedeçam a seus 
pais no Senhor, 

pois isso é justo.
Ef 6.1



Filhos, obedeçam 
a seus pais em 
tudo, pois isso 

agrada ao Senhor.
Cl 3.20



Mas Pedro e João 
responderam: Julguem 

os senhores mesmos se 
é justo aos olhos de 
Deus obedecer aos 

senhores e não a Deus. 
At 4.19



Honra



Que proveito há?



Agradar a Deus



Filhos, obedeçam 
a seus pais no 

Senhor, pois isso 
é justo.

Ef 6.1



Filhos, obedeçam a 
seus pais em tudo, 
pois isso agrada ao 

Senhor.
Cl 3.20



Se um homem tiver um 
filho obstinado e rebelde 
que não obedece a seu 

pai nem à sua mãe e não 
os escuta quando o 

disciplinam,
Dt 21.18



o pai e a mãe o 
levarão aos líderes 

da sua comunidade, 
à porta da cidade,

Dt 21.19



e dirão aos líderes: 
Este nosso filho é 

obstinado e rebelde. 
Não nos obedece! É 

devasso e vive bêbado.

Dt 21.20



Então todos os homens 
da cidade o apedrejarão 
até à morte. Eliminem o 
mal do meio de vocês. 
Todo o Israel saberá 

disso e temerá.
Dt 21.21



Te vá bem



Honra teu pai e tua 
mãe, este é o 

primeiro 
mandamento com 

promessa:
Ef 6.2



para que tudo te 
corra bem e 

tenhas longa vida 
sobre a terra.

Ef 6.3


