
 

  

  

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno 

Grupo: Quem é a pessoa a quem manifesto maior honra? 

CÂNTICO: “Honrar” (Grupo Logus) 

REFLEXÃO: Série Atitudes que transformam 

      5º Mandamento: Honra teu pai e tua mãe 

Êxodo 20:12 

12  
Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra 
que o Senhor, o teu Deus, te dá. 

 

Continuando a refletir na Série: “Atitudes que Transformam”, refletiremos sobre o 5º 

Mandamento. 

Os quatro primeiros mandamentos nos orientam sobre a nossa relação com Deus. A 

partir do 5º Mandamento começamos a encontrar a orientação de Deus sobre as 

relações entre os homens. Os nossos relacionamentos em geral são derivados dos 

nossos relacionamentos familiares. O que vivemos e como vivemos em casa 

reproduziremos em grande parte, onde estivermos. Considerando que hoje vivemos 

tempos onde muitas famílias estão desintegradas, temos como consequência uma 

sociedade corrompida. 

Porém o 5º Mandamento é uma referência viva para o fortalecimento das relações 

na família, onde a orientação vem clara e diretamente aos filhos. Aqui podemos 

destacar três lições. 

1- HONRA: honrar significa dar peso, dar importância, manifestar respeito pela 

posição, muito além do mérito. 

A honra nos leva a prática do amor incondicional. Lembrando que somos chamados 

a amar os pais conforme I Coríntios 13, porém devemos lembrar a integralidade 

desta forma de amar somente Deus consegue. Mas esta é a nossa referência. O 

amor é fruto do espírito, e com ele expressamos a nossa honra.  

Um desafio que está implícito neste mandamento é que, devemos amar os pais 

independente do que eles nos fizeram. 



 

  

  

Honrar é obedecer sempre? Não. Entretanto os filhos são chamados a obedecer e 

os pais são chamados a criar os filhos nos ensino do Senhor. Em II Timóteo 3:2, 

Paulo sinaliza que nos últimos dias a desobediência aos pais será uma das marcas 

do caminho para o caos. Entretanto a lealdade é superior a obediência aos pais. O 

ensino diz: “...filhos obedeçam aos pais como ao Senhor”. Obedecer primeiro a 

Deus, pois é Gênesis 2:24 nos ensina sobre a autonomia que os filhos devem 

desenvolver. 

Observamos que alguns pais manipulam os filhos com uma leitura superficial do 5º 

Mandamento. Mas lembre-se: a obediência a Deus vem em primeiro lugar. 

2- HONRA TEU PAI E TUA MÃE. 

Honrar nossas raízes, não negar nossas origens, não ter vergonha da história da 

nossa família. 

É no contexto da família que surge na nossa história o aprendizado da autoridade. 

Quando isto não acontece em casa, surgem os desmandos vistos na nossa 

sociedade. Pois quando o homem perde o respeito, ele é capaz de tudo! 

3- AFIM DE QUE TENHAS VIDA LONGA. 

No aspecto contextual, como está descrito no Antigo Testamento, a desobediência e 

desonra aos pais era punida com pena de morte! Mas podemos entender que fora 

do contexto do Antigo Testamento, significa vida qualitativamente longa. 

Algumas Lições práticas: 

 Vida harmônica começa na harmonia do lar. 

 Legado do Pai para o filho: amar a mãe dele. 

 Seja bom filho independente de seus pais terem sido bons pais. 

 Ouça a instrução do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. 

 Ouça os mais velhos para evitar os erros 

 Ouça os mais velhos para imitar os acertos. 

Que eu saiba me apoiar no ombro de gigantes! 

MINHA ORAÇÃO:  

“Senhor, abençoa os idosos, e abençoa a minha família. Senhor cuida da minha 

história me ajude a escrever o melhor caminho. 

Senhor que o perdão seja prática intensa na minha vida, e que o pedido ou liberação 

do perdão aos meus pais seja aplicado por mim, sempre que necessário.” 



 

  

  

 
 
MOMENTO DE ORAÇÃO: 
 

 
- Ore pela sua família.  
- Ore pelas suas relações familiares. 
 
 

Honrar 
Grupo Logos 
 

Se você quer ser feliz em casa 
Só transmitindo paz, 
Seja um menino ou mesmo rapaz 
Que saiba ao seus pais honrar. 

Mas é preciso entender certinho: 
Honrar é mais que obedecer! 
Pois só fazer o que se mandou, 
Não mostra vantagem não! 

É assim que eu vejo 
Se você ama mesmo a Jesus. 
Pois honrar aos pais 
É um modo simples de andar na luz. 

Sei que há crianças que não respeitam 
E até respondem mal, 
Mas afinal, pra que prosseguir 
Se sabem que não é legal! 

Quero que escute a canção e aprenda 
Como se deve honrar, 
Para depois aos seus coleguinhas, 
Quem sabe, até ensinar! 
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