
 

FAMÍLIA, LUGAR DE HONRA 

Olá querido junior!!!! Vamos juntos meditar na palavra de Deus!!! 

SEGUNDA-FEIRA — O QUE É A HONRA – Efésios 6:1-3 . Êxodo 20:12 

1 – Qual o significado da palavra honra? Procure em um dicionário e escreva em seu caderno. 

2- A Bíblia nos ensina que a atitude de honrar deve começar em casa respeitando nossos pais. Veja o que o texto de   Êxodo 20.12 

diz. Escreva esse versículo em seu caderno, e marque ele em sua bíblia. 

3- Você tem honrado seus pais?  

4. Escreva uma atitude de honra que você quer praticar essa semana. 

TERÇA-FEIRA — SIGA OS CONSELHOS DOS SEUS PAIS— Provérbios 1:08. 

Ouvir os conselhos dos pais é honrá-los em vida. 
1- Você acha importante ouvir os conselhos dos seus pais? Leia Provérbios 1:09 e responda qual a recompensa de quem ouve os 
conselhos dos pais. 
2 – Muitas vezes é difícil seguir os conselhos dos pais, porque às vezes não era dessa forma que você gostaria de agir. Mas além 
de ser benção para nossas vidas, o que mais isso pode nos ensinar em relação a outras autoridades que você ainda vai ter como 
um cidadão? 
3- Agora reflita: Como tem sido o relacionamento com seus pais? Você anda gritando com eles e desprezando seus conselhos? 
Peça perdão a Deus e aos seus pais. Faça uma oração sobre isso. 
4 - Escreva novamente uma atitude de honra que você quer praticar essa semana. 

QUARTA-FEIRA — SEMENTES DE HONRA — Gálatas 6:07 

Os versículos que você decorou, essa semana, nos ensinam que temos uma promessa dada por Deus para o filho obediente, que 

honra seus pais. Ele alcançará a benção do Senhor . 

1- Deus é justo , portanto você acha que Ele pode presentear um filho desobediente e que desonra os pais? 

2- O que a pergunta anterior tem a ver com o versículo que você leu hoje de Gálatas?  

3- Você deseja que as coisas andem bem em sua casa? Deseja uma vida melhor, próspera? Então, plante sementes de honra. 

Continue sua lista de atitudes de honra que você pode praticar com seus pais.  

Termine a meditação de hoje orando para que você possa ter sabedoria para honrar seus pais sempre. 

QUINTA-FEIRA — VIVER PARA A GRANDEZA — Romanos 12:10 – Filipenses 2:03 

A Bíblia nos ensina que devemos preferir dar honra aos outros do que a nós mesmos, isto é, deixar de ser egoístas, individualistas, 

pensar no nosso próprio umbigo. 

1- Devemos honrar aqueles que exercem autoridade em nossa vida. Quais as autoridades que você tem hoje que você deve 

honrar? Escreva em seu caderno o nome de todos que você lembrar e ore pela vida deles. (professores, líderes) 

2- Como o texto de Filipenses 2:03 nos ensina a tratar as outras pessoas?  

3- Como você pode fazer isso no seu dia a dia? Pense sobre isso e escreva atitudes de honra para as pessoas com as quais você 

convive. 

4- Não se esqueça da honra aos seus pais. Você está conseguindo praticar atitudes de honra? Escreva sua experiência. 

SEXTA-FEIRA — HONRAR – ATO DE FÉ — Colossenses 3:20 – Provérbios 4:1-2 

Você sabia que a honra que você dá aos seus pais reflete o amor que você tem a Jesus?  

1- A honra começa no coração e segue para as atitudes. Você acha que deve honrar seus pais apenas quando eles estiverem 

presentes?  

2- Quando você entende que a honra começa no coração você segue os princípios e valores ensinados pelos seus pais 

independente se eles estão presentes fisicamente no local onde você está ou não. Pense sobre isso e escreva situações práticas 

onde você precisa continuar honrando os conselhos dos seus pais. 

3-Essa semana mergulhamos nesse tema da honra, e isso não pode parar por aqui em sua vida. A honra deve ser constante. 

Agora escreva em seu caderno um testemunho sobre como foi essa semana em sua casa a prática da honra aos seus pais. 

4- Termine essa meditação fazendo uma decisão sobre honrar seus pais sempre, e escreva as áreas que você tem mais 

dificuldade e peça a Deus para te dar forças para honrar seus pais de todo seu coração.  
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