
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: LUZ DO MUNDO. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Dono do Mundo (Fernandinho) – Grandes Coisas (Fernandinha). 

 

TEMA: HONRA AOS PAIS 
 

TEXTO: “Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe 
(que é o primeiro mandamento com promessa) para que te vá bem, e vivas muitos anos sobre a terra”.  

Efésios 6.1-3 
 

RESUMO DA MENSAGEM: A honrar aos pais é o primeiro mandamento a ter uma recompensa. 
Biblicamente, o filho obediente e que honra a seus pais viverá bem e terá muitos anos na terra. A Bíblia 
nos fala sobre níveis de honra: 1º Honra a Deus (o primeiro mandamento). 2º Honra a Família (Cônjuge e 
Pais). 3º Honra aos líderes espirituais (sua igreja, seu pastor, seu líder e seu discipulador). Muitas pessoas 
têm dificuldade de criar esse ambiente de alegria e honra, porque são frutos de uma família disfuncional, 
ou seja, uma família que não funciona. Existe uma ação maligna muito forte contra as famílias gerando 
divisões, conflitos, grosserias, má conduta, formando assim famílias disfuncionais. Muitos filhos carregam 
traumas de infância porque viveram em um ambiente assim. Mas pelo poder do Espírito Santo podemos 
superar os traumas e seguir a Palavra de Deus que nos ensina a honrar. Em primeiro lugar, A HONRA ATRAI 
A BENÇÃO DE DEUS – Todas as vezes que pratico a honra automaticamente atraio sobre a minha vida a 
benção Deus, isso é uma promessa bíblica. Mas se desonro, atraio sobre mim a maldição. Em segundo 
lugar, EXISTE A HONRA, A DESONRA E A OMISSÃO – Muitos obedecem, mas não honram. Muitos filhos 
não desonram, mas também não honram, isso é omissão, ou seja, não fazem nada pelos pais. A maior 
honra que existe para um filho é poder cuidar de seus pais independente de como eles trataram você. 
Aprenda a honrar e viva a promessa de Deus de paz e longevidade. Deus te abençoe! 
 
PONHA EM DISCUSSÃO: 

 Você se considera um bom filho?  

 O que você entende por honrar os seus pais? 

 Além da promessa bíblica o que mais nós recebemos como recompensa a honra?   

 
ORAÇÃO: Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a viver em honra na família. 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 
 TADEL - Domingo, 02 de Junho, às 09:15hs. Venha Participar! 

 CULTO DE SANTA CEIA – Domingo, 02 de Junho. Com um único Culto às 19:00hs.  

 KILO DO AMOR – Traga sua oferta de primícias: 1kg de alimento não perecível para a assistência social. 

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 30 de Maio, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Campanha: Eu Vou Dar a Volta 

Por Cima! Venha buscar a sua vitória! 

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Durante os 21 dias do relógio de oração estremos orando no acampamento. 

 RELÓGIO DE ORAÇÃO – Última Semana - Dos dias 13 de Maio a 02 de Junho estaremos orando 24 horas no nosso 

acampamento. Participe desse propósito. 

 IMPACTO DE FOGO E GLÓRIA – 07,08 e 09 de Junho. ÚLTIMA SEMANA PARA INSCRIÇÕES! 

O MENINO E O IMPERADOR - Um menino estava sentado junto ao portão que dava acesso à 
propriedade de seu pai, quando Napoleão se aproximou com seus homens e queria cruzar 
aquela propriedade, porém, o menino o impedia.  Zangado, o Imperador gritou com ele: 
“Menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o Imperador. Abra este portão! ” Muito educado, o 
menino tirou o chapéu, e perguntou? “O senhor vai querer que eu desobedeça meu pai? Este 
portão está fechado, aqui ninguém passa, conforme meu pai determinou! ” Napoleão virou-se 
para seus generais e disse: “Deem-me mil homens como este, e conquistarei o mundo todo”, e 
foi-se por outro caminho. 
 


