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Lição 8 
Deveres dos Filhos 

 
     Quando consideramos a importância que a Palavra de Deus dá à 
obediência não é de se estranhar que um dos mandamentos aos filhos seja: 
“... filhos, sede obedientes aos vossos pais”. Uma das lições mais valiosas 
que uma criança pode aprender é o respeito à autoridade. Essa lição começa 
no lar. 
     Jesus, o nosso exemplo perfeito, através da obediência ao Pai Celeste, 
tornou a salvação possível a toda a humanidade. O Filho de Deus fazia 
sempre o que agradava ao Pai (João 8:29), primeiramente Ele aprendeu a 
obedecer aos Seus pais terrestres (Lucas 2:51). 
     Uma menina israelita que foi levada cativa para a Síria deu um 
testemunho do poder de Deus que resultou na cura de um capitão sírio. Sem 
dúvida essa menina aprendeu a obedecer aos pais, e ao seu Deus no seu lar 
em Israel. 
     Nesta lição consideraremos as razões pelas quais os filhos necessitam 
aprender a obediência. Também veremos os efeitos posteriores nas vidas 
daqueles que aprenderam o respeito pelas autoridades e daqueles que não 
aprenderam a respeitá-las. 
 
Nesta Lição Estudará... 
O Respeito e a Honra aos Pais 
Ajudando aos seus Pais 
Amar, Honrar e Obedecer a Deus 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Descrever e dar a base nas Escrituras para as responsabilidades dos filhos 
para com os seus pais. 
Demonstrar pela Bíblia quem é responsável quando os filhos deixam de 
obedecer aos pais. 
Explicar como a atitude das crianças perante a autoridade se reflectirá para 
muito longe fora do lar. 
 
O RESPEITO E A HONRA AOS PAIS 
Porque é Uma Ordem de Deus 
     O quinto dos Dez Mandamentos – encontrados em Êxodo 20 foi dado 
aos filhos, e foi o único que continha uma promessa. Jesus repetiu-o 
(Mateus 15:4), e o apóstolo Paulo também o citou nos seus ensinos: 
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“VÓS, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isto            
é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento             
com promessa; para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra” 
(Efésios 6:1-3). 
 
     Os filhos honram aos seus pais pela obediência. Toda a vez que um filho 
desrespeita os pais com palavras, recusa obedecer-lhes, desconsidera o que 
eles lhe dizem ou não aceita a sua disciplina, está a violar um dos Dez 
Mandamentos. 
     Nos tempos do Velho Testamento, a desobediência aos pais era 
considerada uma ofensa tão grave que poderia ser punida com a morte. 
Através de uma punição tão severa, o governo desencorajou a disseminação 
de um espírito de desobediência e indisciplina, que seria uma ameaça à 
sociedade. 
     Se todos os filhos respeitassem e obedecessem aos pais, provavelmente 
muito poucos se tornariam fora-da-lei ou criminosos. Filhos e filhas sábios 
escolherão obedecer aos seus pais e fazê-los orgulhosos deles.  
 
“O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe” 
(Provérbios 10:1). 
 
     Aqueles que não respeitam a autoridade dos pais, não respeitarão a 
autoridade de mais ninguém. Até que alcancem a idade adulta, os filhos 
estão sob a autoridade dos pais, de acordo com as leis de Deus e do país. 
Mas mesmo quando uma pessoa já é adulta e começa a dirigir a sua própria 
vida, e a tomar as suas próprias decisões directamente debaixo da 
autoridade de Deus e já não da dos seus pais, ela deve sempre respeitar os 
pais. 
 

Para Fazer 
 

1.  Reflicta sobre Efésios 6:1-3. 
 
2. Como podemos saber que o mandamento aos filhos é muito importante? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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3. Faça um círculo na letra que indica cada frase verdadeira: 
a) Pessoas que se tornam criminosas, geralmente, quando crianças, não  
    respeitavam a autoridade. 
b) Quando uma pessoa atinge a idade adulta não tem mais possibilidade de  
    violar o quinto mandamento. 
c) Deus desagrada-Se muito dos filhos que não respeitam ou não  
    obedecem aos pais. 
 
Por Causa do seu Amor e Cuidado 
     Quando Deus abençoa um lar com filhos ele espera que os pais lhes 
dêem cuidados com amor. Ao trazer um filho ao mundo, uma mulher sofre 
bastante. Muitos pais passam sem algo de que necessitam para poderem 
cuidar das necessidades dos filhos. 
     Deus espera que os pais eduquem e guiem os filhos da melhor maneira 
possível. Assim cooperando com os seus pais, os filhos estão a cooperar 
com Deus. O Senhor disse a Abraão: 
 
“Porque eu o tenho conhecido, que ele há-de ordenar aos seus pais e a sua 
casa, depois dele, para que guardem o caminho do SENHOR, para obrarem 
com justiça e juízo, para que o SENHOR faça vir sobre Abraão o que, acerca 
dele, tem falado” (Génesis 18:19). 
 
     O que é que os filhos devem aos pais? Como podem eles compensá-los 
pelo dom da vida, o seu trabalho para alimentá-los, vesti-los, protegê-los e 
ensiná-los? Amor, respeito e obediência é a melhor maneira de um filho 
dizer “muito obrigado” aos seus pais pelo seu amor e cuidado. 
     Os pais já passaram por muitas das experiências que os seus filhos ainda 
têm que passar. Muitas vezes eles compreendem o problema de um filho 
melhor do que ele (o filho) pensa, e podem dar ajuda e conselhos valiosos. 
Os filhos precisam de saber que há alguém na família mais forte e mais 
sábio do que eles. 
     Alguns jovens podem faltar no respeito aos pais por estes serem pobres 
e incultos. Pode ser que eles não se vistam na moda, ou que não possam 
discutir bem os problemas mundiais. Mas pode ser que esses pais desejam 
dar tanto aos seus filhos na vida que guardaram pouco para si. Eles deram 
incansavelmente e sem se queixarem, o seu tempo, dinheiro, forças... e 
merecem amor e o respeito dos seus filhos. Filhos que por qualquer razão 
tratam mal os pais não somente os ferem, como se ferem a si mesmos: “O 
homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua 
própria carne” (Provérbios 11:17). 
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     No seu livro “Making The Home Happy” (Fazendo a Casa Feliz), R.T. 
Cross diz: “Há duas razões pelas quais deveríamos amar a Deus: primeira, 
pela Sua posição no Universo; segunda, por causa do Seu carácter amoroso 
e amável. 
     “Há duas razões para honrar os nossos governos: primeira, a posição que 
ocupam; segunda, pelo seu carácter, se for bom... 
     “Há duas razões para honrar os nossos pais: primeira, pela sua posição 
natural, como os nossos protectores, que nos dirigem e providenciam tudo 
para nós; e segunda, por causa do seu amor por nós, pelo bem que há neles, 
e pelo bem que fazem a nós. 
     “O amor inclui todas as responsabilidades que nós devemos aos nossos 
pais. Não podemos honrar os nossos pais sem amá-los, nem amá-los sem 
honrá-los.” 
 

Para Fazer 
 

4. Leia 1 Timóteo 3:4. Que responsabilidade de um pai é mencionada aqui? 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

5. Quem é ferido quando o filho não obedece ao seu pai? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Por Amor aos Pais 
     Filhos que amam os seus pais desejarão agradar-lhes. Algumas vezes 
achamos difícil obedecer a Deus em algumas coisas que Ele nos pede, mas 
nós devemos aprender a confiar n’Ele e conhecermo-Lo melhor. Os filhos 
também devem aprender a confiar no que os pais têm de melhor para eles, 
pois Deus colocou-os em posição de autoridade sobre os seus filhos. Jesus é 
o melhor exemplo disso, pois embora sendo Filho de Deus, obedecia aos 
Seus pais terrestres. “E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes 
sujeito” (Lucas 2:51). 
     Leia novamente a passagem tirado da última parte de “Making The 
Home Happy”. 
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Para Fazer 
 

6. Indique cada frase verdadeira: 
a) Não é sempre fácil obedecer a Deus, mas se nós O amamos desejamos  
    agradar-Lhe. 
b) Jesus não precisava de obedecer aos Seus pais terrestres, porque Ele era  
    o Filho de Deus. 
c) Os filhos podem honrar e respeitar os seus pais sem amá-los. 
 
AJUDANDO OS SEUS PAIS 
Ajudando em Casa 
     Embora seja esperado que os pais providenciem a casa para os filhos, 
eles podem dividir as tarefas em casa. Esse é um dos aspectos mais 
importantes no treinamento dos filhos, – a oportunidade de fazer trabalhos 
que eles são capazes de fazer. Às vezes um pai preferirá fazer um trabalho 
por si mesmo, em vez de pacientemente ensinar o filho a fazê-lo. Mas 
geralmente, os filhos que crescem revoltando-se contra a autoridade são 
aqueles que tiveram muito tempo livre, e não foram ensinados em casa a 
terem responsabilidade. Uma criança pequena requer mais tempo para 
brincar, mas, uma proporção crescente do seu tempo deve ser dada ao 
trabalho com o crescimento e no processo de tornar-se um adulto. 
     Será mais fácil para uma pessoa assumir responsabilidades na vida 
adulta, se aprender a assumi-las como membro de uma família. Jovens que 
têm empregos fora de casa para conseguir um dinheiro extra, podem 
também ajudar os pais no pagamento de algumas despesas. Alguns jovens 
conseguem pagar as suas próprias roupas e material escolar, ajudando desta 
maneira a aliviar a carga dos pais. 

 
Para Fazer 

 
7. Faça um círculo à volta da letra antes da melhor frase a respeito do 
trabalho dos filhos em casa: 
a) Se os pais não treinam os filhos nos trabalhos em casa, isto significa  
    simplesmente que eles terão mais trabalho a fazer. 
b) Filhos que crescem aprendendo a trabalhar, assim como brincar, estão a  
    aprender a usar o tempo livre com sabedoria, e saberão melhor como  
    assumir responsabilidades no mundo adulto. 
c) Para não favorecer mais um filho do que outro, os pais devem  
    conceder-lhes o mesmo tempo para brincar como para trabalhar, não  
    importa a idade. 
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O Cuidado com os Pais Velhinhos 
     Quando os pais não puderem mais cuidar de si mesmos por causa da 
idade ou de doenças graves, os filhos são responsáveis em providenciar-
lhes tratamento e cuidado apropriados. Levando os pais para as suas 
próprias casas, ou se necessário, tomando outras providências, podem 
mostrar amor e apreciação pelos pais, assumindo essa responsabilidade. 
     Quando Jesus estava a morrer na cruz, lembrou-se da Sua mãe. Ele 
entregou-a aos cuidados de João, um dos discípulos. 
 
“Ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava 
presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao 
discípulo: Eis aí tua mãe. E, desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua 
casa” (João 19:26-27). 
 

Para Fazer 
 

8. O que aprendeu no exemplo de Jesus pela maneira que Ele tratou a sua 
mãe? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
AMAR, HONRAR E OBEDECER A DEUS 
Aceitar a Jesus Como Salvador 
     Os filhos devem aprender a honrar, amar e respeitar a Deus desde a mais 
tenra idade. Eles não precisam de chegar à idade adulta para aceitarem 
Jesus como seu Salvador e se arrependerem dos seus pecados. Vejamos os 
seguintes versículos: “LEMBRA-TE do teu Criador, nos dias da tua 
mocidade” (Eclesiastes 12:1). Jesus disse: “Deixai vir os meninos a mim, não 
os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus” (Marcos 10:14). 
     Quando uma criança é grande o suficiente para entender que tem 
pecados, já está grande o suficiente para ser salva. Se crianças mais velhas 
mostram evidências definidas de arrependimento, devem ser baptizadas. 
Quanto mais cedo na vida uma pessoa toma a decisão de seguir Cristo, 
melhor; porque se torna cada vez mais difícil, com o crescimento, deixar o 
seu passado e aceitar Cristo. 
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Para Fazer 
 

9. Quando é a melhor fase da vida para uma pessoa aceitar Cristo?  
 
____________________________________________________________ 
 
Adorar Deus 
     Adorar significa “a expressão do amor de alguém por Deus”. As pessoas 
expressam o seu amor por Deus dizendo-Lhe que O amam, louvando-O nas 
canções, agradecendo-Lhe pelas Suas bênçãos, e falando com Ele em 
oração. Ir à Casa de Deus, aprender juntos a Palavra de Deus, ser sensível 
ao toque do Espírito Santo no coração, são todos actos de culto ou 
adoração. Cultuar também inclui a doação do tempo, dinheiro e esforços 
para que outros venham a conhecer Cristo também. 
     Deus deseja que os filhos tenham uma parte no Seu culto, isto é, no 
Culto Doméstico em casa, e na igreja com os seus pais, irmãos e irmãs. 
Vários dos homens ilustres da Bíblia aprenderam a cultuar e servir ao 
Senhor quando crianças. Entre eles estão Moisés, Daniel, Samuel e 
Timóteo. Espera-se que os filhos acompanhem os pais à Casa de Deus. “E 
todo o Judá estava em pé, perante o Senhor, como também as suas crianças, 
as suas mulheres e os seus filhos” (2 Crónicas 20:13). 
     Os líderes religiosos ficaram irritados quando ouviram crianças no 
templo a gritar: “Hosana ao Filho de Davi!” e então perguntaram a Jesus se 
Ele estava a ouvir o que diziam as crianças. “Sim”; respondeu Jesus, “... 
nunca lestes: Pela boca dos meninos, e das criancinhas de peito, tiraste o 
perfeito louvor?” (Mateus 21:16). 

 
Para Fazer 

 
10. Faça um círculo à volta da letra da afirmação verdadeira: 
a) A expressão do nosso amor a Deus através do culto tem lugar na casa de  
    Deus exclusivamente. 
b) Cultuamos de várias maneiras: tais como louvando, cantando, estudando  
    a Palavra de Deus. 
c) Culto é simplesmente louvar e agradecer a Deus em palavras o que Ele  
    tem feito por nós. 
 
Ponha Deus em Primeiro Lugar 
     Deus espera ter o primeiro lugar na vida dos Seus filhos, por quem Ele 
fez tudo. “Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas” (Mateus 6:33). 
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     Há momentos na vida de todo o cristão, em que colocar Deus em 
primeiro lugar conforme devemos, provoca um conflito com outras 
lealdades. Em alguns lares há dificuldades quando um filho se converte e os 
pais não. Pois os filhos receberam o mandamento de obedecerem aos seus 
pais. Deus deu autoridade aos pais sobre os seus filhos, e a responsabilidade 
de ensiná-los, discipliná-los e amá-los. 
     Embora os filhos possam sofrer oposição dos pais não crentes, devem 
continuar a honrá-los e respeitá-los. Da mesma maneira em outros 
relacionamentos, nos quais os cristãos vêem as suas convicções 
contrapostas aos de quem tem autoridade sobre eles, a resposta deve ser 
encontrada na busca sincera da vontade de Deus em oração. Deus pode 
resolver os problemas satisfatoriamente quando, humanamente falando, não 
há solução. 
     A seguir temos duas das muitas maravilhosas promessas de Deus aos 
Seus filhos para guiá-los em todas as circunstâncias da vida, se eles 
desejam obedecer-Lhe. 
 
“Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas, fiel é Deus, que vos não 
deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também 
escape, para que a possais suportar” (1 Coríntios 10:13). 
 
“Confia no Senhor de todo o teu coração... Reconhece-o em todos os teus 
caminhos, e ele endireitará as tuas veredas” (Provérbios 3:5-6). 
 

Para Fazer 
 

11. Qual é o problema que todo o crente encontra nalguma ocasião na sua 
vida? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
12. O que pode ele fazer para resolver o problema? ___________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
13. Decore 1 Coríntios 10:13: 

 




