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CENÁRIO 1

Tempo



CENÁRIO 2

Tempo

Autoridade	dos	pais

Insubordinação
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CENÁRIO 3

Tempo

Autoridade	dos	pais

HONRA	AOS	PAIS
E	A	DEUS
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A Desafiadora REALIDADE 

Tempo 5



• A Autoridade Dos Pais É 
instituída Por Deus



Ex 20:12
• "Honra teu pai e tua mãe..."
• Sobre o conceito de "Honra"
–Reconhecimento - louvor
–Reverência - respeito com temor
–Submissão 

• É a mesma atitude que Deus requer do seu 
povo pra Si mesmo (Ml 1:6; Is 29:13)

A Instituição da Autoridade 
dos Pais



Pv 23:22-25
• "Ouça ... não despreze quando envelhecer".
• "o pai do justo exultará..."
• "quem tem filho sábio, se alegrará"

A Instituição da Autoridade 
dos Pais



Ef 6:1-3; Cl 3:20
• "Obedecei a vossos pais"
• "Honra teu pai e tua mãe...mandamento com 

promessa"
• Tranquilidade e Longevidade são bênçãos 

divinas aos filhos que honram os pais

A Instituição da Autoridade 
dos Pais



• Rm 1:28-32 desobediência aos pais é uma das depravações 
dos perdidos (adultos)
• 2Tm 3:1-5- desobediência aos pais é uma das marcas dos 

hipócritas (adultos) que querem parecer piedosos
• 2Pe 2:14 - Falsos mestres são filhos (adultos) malditos
• TT 1:6 - Filhos (adultos) desqualificam os pais para o 

ministério pastoral se forem insubordinados
• Dt 21:18-21-Pais poderiam decidir se um filho (adulto) 

viveria ou morreria

Deturpações Abomináveis
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• A Autoridade Dos Pais É 
instituída Por Deus
• Autoridade Dos Pais Precisa 
Ser Consolidada Por Eles Ao 
Longo da Vida dos Filhos



Dt 6:5-9
• São exemplos de amor ao Senhor
–Guardam Suas palavras no coração

• Ensinam os filhos amarem ao Senhor
–Ensinam com seu exemplo e através de instruções
–Ensinam Sua Palavra
• Persistentemente
• Sistematicamente
• Em todas as oportunidades 
–"em casa, andando, ao deitar-se, ao levantar-se"

Consolidação da 
Autoridade

12



Criam os filhos de acordo com o Senhor (Ef 6:4)

• Sem provoca-los à ira
• Disciplina
–A "vara" tem efeito (fundamental) mas somente 

enquanto os filhos são crianças
–Pv 19:18; Pv 22:15; Pv 13:24; Pv 29:15

Consolidação da 
Autoridade
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Criam os filhos de acordo com o Senhor (Ef 6:4)

• Admoestação
–Aconselhamento, exortações
–Conselhos bíblicos para a fé e a vida dos filhos (Cl 3:16)

– Inclui evidenciar o erro
– Inclui principalmente mostrar o que é correto

• Têm sua autoridade reconhecida e respeitada 
pelos filhos (1Tm 3:4-5)

Consolidação da 
Autoridade
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Tt 1:6
• Têm filhos crentes
• Têm filhos bem comportados
• Têm filhos submissos

Consolidação da 
Autoridade
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• A Autoridade Dos Pais É 
instituída Por Deus
• Autoridade Dos Pais Precisa 
Ser Consolidada Por Eles Ao 
Longo da Vida dos Filhos
• A Autoridade dos Pais está 
Sujeita a Perigos e Ameaças



• A crescente dificuldade de influência não 
implica em diminuição de autoridade dos pais
– implica em crescente dificuldade para exerce-la

• A crescente autonomia dos filhos não implica 
em diminuição de autoridade dos pais
– implica em crescente necessidade de vigilância

• A autoridade paterna instituída por Deus nunca 
é destituída

Equívocos A Combater
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• "Meu filho nunca me ouve ..."
• "Meu filho já é adulto ..."
• "Meu filho precisa aprender a tomar decisões 

sozinho ..."
• "Meu filho já casou e saiu de casa ..."

Pensamentos Que Fomentam 
a Omissão dos PAis



• Omissão dos pais
• Hipocrisia dos pais 
– "faça o que eu digo mas não o que eu faço"

Verdadeiros Assassinos da 
Autoridade



A Dureza e Rebeldia dos Filhos:
• "O fato do seu filho não te ouvir não faz de você 

alguém sem autoridade, faz dele alguém sem a 
aprovação de Deus"

Um Falso Assassino da 
Autoridade



• A Autoridade Dos Pais É 
instituída Por Deus
• Autoridade Dos Pais Precisa 
Ser Consolidada Por Eles Ao 
Longo da Vida dos Filhos
• A Autoridade dos Pais está 
Sujeita a Perigos e Ameaças
• A Autoridade dos Pais sobre 
Filhos Adultos na Prática



• Qual é o escopo da autoridade dos pais sobre 
a vida dos filhos adultos?
–Santidade
–Sabedoria
–Jamais seus caprichos, opiniões pessoais e 

intromissões desnecessárias...

O Escopo Da Autoridade
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• No relacionamento com seus filhos adultos, 
considere todo o ensino do Novo Testamento 
sobre a responsabilidade mútua de 
admoestação, exortação, aconselhamento e 
disciplina bíblica entre irmãos em Cristo, e 
"potencialize" com a honra que lhe é devida!
• Gl 6:1; Cl 3:16; Hb 3:13; Mt 18:15-17

Princípio Revitalizador da 
Autoridade Dos Pais



• A Autoridade Dos Pais É 
instituída Por Deus
• Autoridade Dos Pais Precisa 
Ser Consolidada Por Eles Ao 
Longo da Vida dos Filhos
• A Autoridade dos Pais está 
Sujeita a Perigos e Ameaças
• A Autoridade dos Pais sobre 
Filhos Adultos na Prática
• A Autoridade dos Pais Na 
Perspectiva de Um Filho Adulto







(Ef 6:1-3)
• Respeito, reverência, carinho
• Cuidado (1Tm 5:4)
• Atenção ao que dizem, obediência 

(Cl 3:20; Pv 23:22-25)
• "Mandamento com promessa" (tranquilidade + 

longevidade)

HONRA AOS PAIS NA PRÁTICA
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Deixar Pai e Mãe na 
Prática

(Gn 2:23-24)
• Mudar-se da casa ≠ abandonar ≠ insubordinação
• Formar um novo lar / família, exercer paternidade
• Não significa que os pais serão ignorados, seja 

nas suas necessidades seja na sua autoridade
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• Perigo de desprezar o conselho do pai com a premissa de que os 
tempos mudaram: (Pv 23:22-25)
– “No seu tempo isso funcionava mas hoje em dia não é assim”

• Convívio diário passa a ser pequeno
– Diariamente: Trabalho / Faculdade
– Finais de semana: Amigos

• Autossuficiente mas dependente financeiro à Paradoxo
– “Geração Canguru”
– Jovens “nem-nem” à Nem estudam, Nem trabalham

Principais Desafios



• Quando o filho chega a idade adulta, o modelo paterno atinge o 
ápice da relevância (Dt 6:7-9)
– Modelo como Marido
– Modelo como Pai
– Modelo como servo de Cristo
– Modelo como Profissional

• A maior proximidade intelectual favorece a edificação mútua 
através de conversas teológicas mais profundas. Cl 3:16

• Desfrutar da sabedoria, experiência e maturidade do pai para 
tomar decisões sábias

Principais Benefícios



• A Autoridade Dos Pais É 
instituída Por Deus
• Autoridade Dos Pais Precisa 
Ser Consolidada Por Eles Ao 
Longo da Vida dos Filhos
• A Autoridade dos Pais está 
Sujeita a Perigos e Ameaças
• A Autoridade dos Pais sobre 
Filhos Adultos na Prática
• A Autoridade dos Pais Na 
Perspectiva de Um Filho Adulto
• Conclusão



A CONSOLIDAÇÃO DO CENÁRIO 3

Tempo

Autoridade	dos	pais

HONRA	AOS	PAIS
E	A	DEUS

32



ALGUMAS LEIS DA VIDA
• A BOMBA QUE EXPLODE NA VIDA ADULTA TEM QUE SER 

DESARMADA NA INFÂNCIA
• NENHUMA NEGLIGÊNCIA NOSSA COM NOSSOS FILHOS 

FICARÁ SEM CONSEQUÊNCIAS
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ADVERTÊNCIA AOS HOMENS
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