
Honrem Seus Pais
Este é um versículo interessante: Honra teu pai e tua mãe.1

Lembro-me que quando tinha nove anos percebi que 
meus pais podem não estar sempre certos. E daí?  
Será que continuei a lhes obedecer como sempre 
obedeci? E se assim for, e no caso de eu estar certo  
e eles errados? 

Lembro-me de alguns 
desentendimentos com 
meus pais. Não era que 
eu queria ser difícil; eu só 
não entendia sempre seu 
ponto de vista. Mas, no final 
meus pais estavam certos 
sobre um monte de coisas, 
mesmo que a princípio 
parecessem estar errados.



Uma vez, resolvi ir à escola 
com uma determinada roupa. 
Eu tremo só de lembrar da 
roupa agora; era tão horrível! 
O meu pai me viu a caminho da 
porta e me mandou de volta para 
cima, para me trocar. Fiquei com 
tanta raiva dele! Por que cargas 
d’água ele tinha que me dizer o 
que eu podia ou não vestir? Agora, 
pensando na ocasião, não tenho 
palavras para expressar como 
fiquei feliz por ele ter interferido. 

Estão vendo, para os meus pais 
não era apenas uma questão de 
estarem certos. Eles queriam me 
ajudar, fazer com que a vida fosse 
melhor para mim e me ajudar a 
aprender tudo o que eu podia antes 
de crescer e sair por conta própria. 
Mesmo antes de eu realmente ter 
aprendido como honrar os meus 
pais, eles me honravam. Eles foram 
exemplos impressionantes de amor 
sacrificado e incondicional ao longo 
da minha vida.

A promessa mencionada em 
“Honra a teu pai e a tua mãe; (que 
é o primeiro mandamento com 
promessa)” é: “Para que te vá 
bem, e vivas muito tempo sobre 
a terra.”2 É uma promessa muito 
legal. Então, uma vida maravilhosa 
começa honrando-se seus pais!
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Posso lhe dizer por experiência própria, e/ou você pode aprender 
por si mesmo, mas seu relacionamento com os seus pais 
(ou a pessoa que está no lugar de um de seus pais) é um dos 
relacionamentos mais importantes que você pode ter e honrar 
seus pais ajuda-o a preservar este relacionamento. 

À medida que cresce, acho que é muito normal ter alguns 
conflitos com seus pais, mas você pode fazer um grande 
favor para si mesmo e começar a honrar os seus pais. Isto não 
significa que não possa ser você mesmo, tomar suas próprias 
decisões ou ter sua própria personalidade. Apenas significa que 
você vai também respeitar os seus pais.

Acho que Deus quer que honremos nossos pais porque se 
os honrarmos e respeitarmos não vamos querer decepcioná-
los. Vamos querer dar ouvidos aos seus conselhos e fazer 
escolhas que estejam dentro dos valores que nos transmitiram. 
Honrar significa respeitar, dar mérito e até reverenciar. Na vida 
cotidiana isso é traduzido por escutar, confiar, comunicar e 
obedecer.
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