LIÇÃO 7 – HONRARÁS PAI E MÃE

Subsídio elaborado por Inacio de Carvalho Neto. Email do autor: ibcneto@inaciocarvalho.com.br.

Comentários iniciais:
Introdução:
- Vamos estudar nesta lição o quinto mandamento, que é o primeiro do segundo grupo de
mandamentos, aquele que se refere ao relacionamento do homem com o seu próximo. O
primeiro grupo (os quatro primeiros mandamentos) refere-se ao relacionamento do homem com
Deus.
- É de se observar também que, dos dez mandamentos, oito são colocados em forma negativa
(não terás outros deuses, não farás imagens de esculturas, não tomarás o nome do Senhor em
vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás); só
dois estão em forma positiva (santificarás o sábado, honrarás pai e mãe). Estamos, portanto,
diante do segundo e último mandamento positivo.

Texto áureo:
COLOSSENSES 3
20 Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor.
- Os filhos devem ser tratados com cuidado. Eles precisam de uma disciplina firme, administrada
com amor. Não se deve provocá-los com censuras, ridicularização, e mais se destruir o respeito
próprio deles, de forma que deixem de tentar fazer as coisas corretamente.

Texto da leitura bíblica em classe:
ÊXODO 20.12; EFÉSIOS 6.1-3; MARCOS 7.10-13
ÊXODO 20
12 Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o
SENHOR, teu Deus, te dá.
- Este mandamento abrange todos os devidos atos de bondade, ajuda material, respeito e
obediência aos pais (Ef. 6.1-3; Cl. 3.20). Abrange, também, a proibição a palavras maldosas e
agressão física aos pais.
- Em Ex. 21.15,17, Deus estabeleceu a pena de morte para quem ferisse ou amaldiçoasse seu pai
ou sua mãe. Assim fica demonstrada a grande importância que Deus atribuiu ao respeito pelos
pais (ver Ef. 6.1).
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- Relacionado a esse mandamento está o dever recíproco de o pai e a mãe amarem seus filhos e
lhes ensinarem o temor ao Senhor e os seus caminhos (Dt. 4.9; 6.6,7; Ef. 6.4).
- Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa. Para viver em paz por
muitas gerações na Terra Prometida, os israelitas precisavam respeitar a autoridade e construir
famílias fortes.
- Mas o que significa “honrar” os pais? Em parte, é falar bem deles e tratá-los de forma
atenciosa; é mostrar-lhes cortesia e respeito (mas não se deve obedecer-lhes caso isto signifique
desobediência a Deus). Também é seguir o seu ensino e exemplo de pôr Deus em primeiro lugar.
Os pais têm um lugar especial na visão de Deus. Mesmo os filhos com dificuldades no
relacionamento com os pais são exortados a honrá-los.
- A parte final deste versículo (“para que se prolonguem os teus dias...”) sugere que aquele que
não honra pai e mãe terá sua vida na terra abreviada, podendo morrer mais cedo do que se o
fizesse. Isto talvez indique que não existe um tempo previamente marcado para morrer, podendo
cada um, de certa forma, determinar a duração de sua própria vida. Naturalmente, não se tem
aqui uma fórmula matemática que indique precisamente quanto tempo cada um viverá.

EFÉSIOS 6
1 Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo.
- Os filhos de crentes devem permanecer sob a orientação dos pais, até se tornarem membros
doutra unidade familiar através do casamento. As crianças pequenas devem ser ensinadas a
obedecer e a honrar os pais, mediante a criação na disciplina e doutrina do Senhor (ver Ef. 6.4;
Pv. 13.24; 22.6).
- Os filhos mais velhos, mesmo depois de casados, devem receber com respeito, o conselho dos
pais (v. 2) e honrá-los na velhice, mediante cuidados e ajuda financeira, conforme a necessidade
(Mt 15.1-6). Os filhos que honram seus pais serão abençoados por Deus, aqui na terra e na
eternidade (v. 3).
- Há diferença entre obedecer e honrar. Obedecer significa agir de acordo com as instruções
recebidas. Honrar significa respeitar e amar. Os filhos não devem desobedecer a Deus ao
obedecerem aos seus pais. Não se requer que os filhos adultos obedeçam a pais tiranos. Os filhos
são obrigados a obedecer enquanto estiverem sob os cuidados dos pais, mas a responsabilidade
de honrá-los é vitalícia.

2 Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
- Se nossa fé no Senhor Jesus Cristo for real, ela será geralmente demonstrada em casa, em nosso
relacionamento com aqueles que nos conhecem melhor. Filhos e pais têm responsabilidades uns
para com os outros. Os filhos devem honrar os pais, mesmo que estes sejam injustos ou
excessivamente exigentes. Os pais devem cuidar dos filhos afetuosamente, mesmo que estes não
sejam obedientes ou amáveis. O ideal, é claro, é que pais e filhos cristãos se relacionem com
entendimento e amor. Isso só é possível quando os pais colocam os interesses dos filhos acima
dos próprios interesses, e vice-versa. Isso é se submeterem uns aos outros.
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- Honrar a pai e mãe inclui, evidentemente, honrar a memória de pai e mãe mortos. Não é só
durante a vida dos pais que devemos honrá-los e respeitá-los, mas devemos continuar honrando e
respeitando a memória deles depois da morte.
- Isso não significa, obviamente, que os antepassados mortos tenham qualquer tipo de influência
sobre a vida dos filhos que ainda vivem. Os mortos não recebem orações, não protegem ninguém
e não se comunicam, nem os que estão no céu (os que morreram com cristo), nem os que estão
no inferno. Deus protestou, por intermédio do profeta Isaías: “A favor dos vivos interrogar-se-ão
os mortos?” (Is. 8.19). A resposta é, evidentemente, não (Dt. 18.11).

3 para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra.
- Paulo dá, nestes três versículos, quatro razões para os filhos obedecerem aos pais: 1) porque
isto é justo (v. 1); 2) porque se trata de um mandamento (v. 2; Ex. 20.12); 3) porque está prevista
uma bênção de bem-estar (v. 3); 4) porque isso prolonga a vida (v. 3).

MARCOS 7
10 Porque Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe e: Quem maldisser ou o pai ou a mãe
deve ser punido com a morte.
- Os fariseus usavam Deus como desculpa para não ajudarem a família. Acreditavam que era
mais importante colocar dinheiro no tesouro do Tempo do que ajudar seus pais necessitados,
embora a lei de Deus diga especificamente que é necessário honrar pai e mãe (Ex. 20.12) e
cuidar dos necessitados (Lv. 25.35-43).
- Devemos sempre contribuir para a obra de Deus, ofertando nosso tempo e nossos recursos
financeiros, mas nunca usar esta atitude como desculpa para negligenciar nossas
responsabilidades. Ajudar os necessitados é uma das maneiras mais importantes de honrar a
Deus.
- O Adventismo do Sétimo Dia divide a lei de Deus em duas partes: lei moral e lei cerimonial. A
primeira refere-se aos Dez Mandamentos; a segunda seria a lei de Moisés, escrita em um livro
que foi posto ao lado da arca, contendo apenas os mandamentos cerimoniais, já abolidos.
Quando Jesus diz, neste versículo, que “Moisés disse”, Ele está, evidentemente, referindo-se ao
quinto mandamento. Mas, na divisão dos adventistas, este mandamento seria apenas cerimonial,
porque tudo aquilo que Moisés escreveu em um livro faz parte da lei cerimonial. Portanto, na
concepção adventista, um preceito da lei moral está incluído na lei cerimonial, o que mostra que
a divisão que fazem da lei de Deus não possui base bíblica, é artificial.

11 Porém vós dizeis: Se um homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que poderias aproveitar
de mim é Corbã, isto é, oferta ao Senhor,
- O que, em suma, diziam os fariseus é que, supostamente, todos os bens materiais dos quais eles
poderiam dispor eram dedicados a Deus e, por isso, não poderiam ajudar seus pais, o que,
evidentemente, tratava-se de uma falácia, pois a oferta ao Senhor jamais poderia ser usada como
desculpa para deixar de cumprir o mandamento divino de honrar os pais.
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12 nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe,

13 invalidando, assim, a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas
coisas fazeis semelhantes a estas.
- Entre as “mutas coisas” que Jesus citou, que os fariseus faziam pela tradição, invalidando a lei
mosaica, estão: 1) muitas limpezas de mãos (vv. 2-5); 2) apontar os erros (v. 2); 3) apego às
tradições dos homens, em detrimento da Palavra de Deus (v. 3); 4) limpeza cerimonial do corpo
(v. 4); 5) limpeza cerimonial de copos, jarros, vasos de metal e camas (vv. 4,8); 6) exigência de
que todos os homens sigam sua religião de aparências (v. 5); 7) insistência na limpeza exterior,
apesar do vazio no interior (vv. 5,14-20); 8) honrar a Deus com os lábios, não com o coração (v.
6); 9) efetuar uma adoração vazia (v. 7); 10) rejeitar e deixar de lado as leis de Deus e os
ensinamentos do homens (vv. 8,9); 11) substituir os mandamentos de Deus pelas tradições dos
homens (v. 9); 12) rejeitar e deixar de lado as leis de Moisés enquanto reivindica estar seguindoas (vv. 10-13); 13) usar a religião para livrar-se de qualquer uma das responsabilidades par com
os pais (vv. 11,12); 14) usar a religião para obter ganhos pessoais (vv. 11,12).
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