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relaCiOnamenTOs sanTOs enTre Pais e FilHOs

É difícil ser obediente e honrar 
os pais? Porquê?

Porque é que é justo obedecer 
aos pais?

Em que medida é difícil ser pai?

Como é que os pais podem pro-
vocar os filhos à ira?

Sente a responsabilidade de 
educar os filhos na fé? Como o 
tem feito?

“1 Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo.
2 Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro 

mandamento com promessa),
3 para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra.

4 E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os 
na disciplina e na admoestação do Senhor.” (Efésios 6:1-4)

O apóstolo Paulo, ao exortar os efésios a viverem de um modo 
digno de Jesus Cristo, tece princípios familiares que agradam 
a Deus e ensinam os crentes a viver cheios do Espírito Santo. 
(Ef. 5:18)
Em Efésios 6:1-4, o apóstolo afirma os princípios da relação 
entre pais e filhos.
Os filhos devem obedecer aos pais porque é justo (v.1). Obe-
decer, significa ficar sob a voz de outro, ou seja, os filhos de-
vem acatar as ordens e orientações dos seus pais. É justo por-
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que Deus assim o determinou, pois, os pais são as pessoas que cuidam, protegem e ensinam os filhos a 
viver. É aos pais que os filhos devem a vida e é com eles que podem contar incondicionalmente.
Além da obediência, os filhos cristãos devem honrar os pais (v.2). Honrar é ter em alta consideração, é 
tê-los como preciosos e tratá-los com toda a dignidade. O cuidado dos filhos para com os pais é, na pers-
petiva de Deus, tão importante que o Senhor promete abençoar os filhos que o façam com prosperidade 
e longevidade.
Por sua vez, os pais devem exercer a autoridade com sabedoria e não levar os filhos à ira (v.4). A autori-
dade é uma expressão de cuidado e um exemplo do próprio amor de Deus na vida dos filhos. Da palavra 
criar (v.4) derivam as palavras amamentar, alimentar. Criar é, portanto, mais do prover alimentos, roupa e 
instrução. Ao juntar o conceito disciplina à palavra criar, Paulo revela que ensinar o filho a ser obediente 
é também uma expressão de amor, cuidado e uma capacitação para a vida.
Outro dos deveres dos pais passa por ensinar os filhos a andarem sob a admoestação do Senhor (v.4). 
Mais do que do pastor ou dos professores da EBD, a responsabilidade de educar os filhos nos caminhos de 
Deus é dos pais. Esta é, sem dúvida, a maior missão da paternidade. Mais do que prepará-los para o mer-
cado de trabalho, os pais devem preocupar-se em preparar os filhos para serem discípulos de Jesus Cristo.



Temas de Oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela reuniões presenciais e on-line.

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja. 

Pelas reuniões da CBP esta semana. 

Pelas reuniões e Cultos da Páscoa. 

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos, pelo esforço de ajuda aos 
refugiados. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Relógio de Oração
Vamos ter um Relógio de Oração no sábado 
antes do Dia de Páscoa. Cada pessoa, casal, 
família pode escolher uma das horas indi-
cadas, dirigir-se à Sala Polivalente na Igreja 
e passar essa hora de oração com outros 
irmãos presentes. Assim, quem ainda não se 
inscreveu pode fazer isso indicando qual a 
hora em que prefere estar a orar na igreja. 
Falar com Eunice Cavaco.
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