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Pastor, professor e autor, Adrian Rogers 

tem introduzido várias pessoas de todo 

o mundo ao amor de Jesus Cristo, e tem 

impactado um incontável número de vidas 

apresentando verdades bíblicas profundas 

com tal simplicidade que uma criança de 5 

anos de idade consegue entender, e ainda, 

falar ao coração de uma pessoa de 50 anos.       

O AMOR VERDADEIRO (Love Worth Finding) 

começou em 1987 como o ministério de 

radiodifusão e televisão do Dr. Adrian Rogers, 

e continua hoje como o provedor exclusivo 

de seus amplos ensinamentos. Conectando 

pessoas com a sempre atual sabedoria 

bíblica falada por ele de maneira franca e 

direta por meio de recursos como livros, 

gravações de vídeo e áudio, conteúdo digital 

e outros tipos de mídia, procuramos não 

apenas alcançar pessoas não cristãs com a 

esperança de Jesus, mas também fortalecer 

e encorajar todos os dias cristãos em sua fé.



D R .  A D R I A N  R O G E R S



Deus pode usá-lo, com o que 
tens, onde estás. E, Ele lhe proverá 

todas as suas necessidades.

P A S T O R  A D R I A N  R O G E R S

VERDADE QUE VALE COMPARTILHAR

Seguindo as últimas instruções de Jesus aqui 
na terra para nós registradas em Mateus 28:19, 

as coleções Verdade Que Vale Compartilhar 
de O AMOR VERDADEIRO (Love Worth 

Finding) são elaboradas para serem usadas 
para o seu próprio crescimento pessoal e, 

mais importantemente, para a sua missão do 
“... Ide, fazei discípulos de todas as nações, ...”

Esse livreto foi extraído da mensagem do Pastor 
Adrian Rogers Honoring Father & Mother (#1787), 
disponível em Inglês pela internet no link abaixo:

lwf.org/products/honoring-father-and-mother-1787

lwf.org/products/treasuring-family-values-series

https://lwf.org/products/honoring-father-and-mother-1787
https://lwf.org/products/treasuring-family-values-series
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HONRANDO PAI E MÃE

Êxodo 20:12 é um versículo muito familiar. Mas 
mesmo sendo familiar, ele precisa ser declarado 
novamente. Vou falar sobre entesourar valores 
familiares, porque há um assalto em valores 
familiares, no lar. E esse ataque está sendo feito 
por cínicos. Um cínico é alguém que conhece 
o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. 
Hoje temos uma geração que nem sequer conhece 
valores familiares; quanto mais sabe valorizá-los. 

“Honra a teu pai e a tua mãe, para que se 
prolonguem os teus dias na terra que o Senhor 
teu Deus te dá.” (Êxodo 20:12, ACF) que é uma 
ordem do Deus Todo-Poderoso. 

Mas, novamente, eu digo: não há apenas um 
abandono da família hoje, mas um assalto em 
nossas famílias! Isso vem da indústria da música, 
de Hollywood, da indústria da televisão. Quando 
foi a última vez que você viu um filme moderno 
na televisão que dá lugar adequado e perspectiva 
para o lar e a família? Especialmente uma família 
que vive nesta geração. Se era uma família feliz, era 
uma família que vivia na época dos desbravamentos 
de fronteira — o seriado como A Pequena Casa na 
Pradaria (Little House on the Praire), ou algo assim. 
Hoje, a família é retratada como algo disfuncional. 
Como regra, você não encontrará casais felizes na 
televisão. Você não encontrará valores familiares 
sendo apresentados. 
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 Quando a televisão começou, você sabe o 
tipo de filme que assistíamos? Eu Amo Lucy (I Love 
Lucy), Dick Van Dyke e Lassie! Nós assistíamos 
Abra Espaço para o Papai (Make Room for Daddy), 
As Aventuras de Ozzie e Harriet. (The Adventures 
of Ozzie and Harriet) Nós assistíamos O Donna 
Reed Show, Papai Sabe Tudo (Father Knows Better), 
Deixe Isso para o Beaver (Leave it to Beaver), ou Os 
Verdadeiros McCoys (The Real McCoys). E todos eles 
tinham uma linha da família através deles. 

E então esses shows começaram a ser 
substituídos por Roseanne, por exemplo, ou Dallas, 
Dinastia (Dynasty), L.A. Law, Falcon Crest, etc. 
A propósito, eu não assisto isso. Há algo sobre eles 
que me é desagradável ... todos eles são voltados 
para envenenar as relações familiares. 

Há algo em nosso entretenimento que vem 
desde os anos sessenta. Nos anos sessenta, os filhos 
foram ensinados: “não confie em ninguém com 
mais de 30 anos.” E agora esta geração, e a geração 
que eles criaram, são as que dirigem o país. São 
elas que produzem a maior parte dos filmes e da 
música. As sementes da rebelião surgiram nos anos 
sessenta, e os pais eram uma parte do “Sistema”. 
Eles dizem para não confiar, obedecer ou honrar os 
pais, pois eles não merecem que façamos isso por 
eles. Eles nos deram este mundo miserável, então 
uma nova geração terá que assumir, dizem eles. 

E foi isso que aconteceu. 
Isso está até mesmo no filme que seus 

filhos estão assistindo. Os “bons filmes”, que nós 
chamamos, como A Pequena Sereia (The Little 
Mermaid). Os meus filhos fizeram-me assistir. Bela 
música, mas quando você olha para aquele filme, vê 
que o pai dessa sereia simplesmente não entende! 
Ele tem que ser ensinado pela pequena sereia. E 
no filme E.T. então! Por que as crianças têm que 
ensinar seus pais a serem amorosos e gentis com 
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essa criatura do espaço sideral? Até mesmo no 
filme Sozinho Em Casa (Home Alone). Meus filhos 
disseram: “Papai, você tem que assistir o Sozinho 
Em Casa.” O filme é fofo. É engraçado. Mas pense 
nisto: aqui está uma criança tão inteligente que 
evita que a casa seja roubada e evita que seus pais 
desastrados cometam mais erros. Seus pais são tão 
tolos, tão estúpidos. Eles viajam e deixam o garoto 
sozinho. E ele é o pequeno mágico, o pequeno 
gênio que descobre tudo. 

Você vê o que está acontecendo hoje? 
Mesmo nos chamados filmes “bons”, os pais 
são sistematicamente considerados indignos e 
estúpidos, pessoas que não sabem ou entendem 
nada. 

E agora temos uma geração exercendo o 
governo que parece ter essa filosofia. Donna 
Shalala, que quando deputada dos Estados Unidos, 
fez um discurso na Universidade de Chicago. Ela 
descreveu a criança do jardim de infância do ano 
de 2004, e aqui está o que ela disse: 

“Esta criança não conhece mães que não 
trabalham, mas conhece muitas mães solteiras” (ou 
seja, elas nunca tiveram o benefício do casamento). 

Há um ataque sistemático aos 
valores familiares que Deus 
pretendeu que existissem 

quando Ele fez um homem e 
uma mulher, colocando-os em 
um jardim e dando-lhes filhos.
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“Ela conhece algumas crianças que só vivem com 
seus pais —” (observe este plural: dois pais. Elas não 
têm uma mãe; apenas dois pais.) “E ela conhece 
crianças que moram com suas mães e avós. Em seus 
livros escolares, existem muitos tipos diferentes 
de amigos e famílias!” 

A família está sendo redefinida hoje. Há um 
ataque sistemático aos valores familiares que 
Deus pretendeu que existissem quando Ele fez um 
homem e uma mulher, colocando-os em um jardim 
e dando-lhes filhos. 

Êxodo 20:12 é um versículo dos Dez 
Mandamentos — na verdade, é o versículo 
fundamental. Se você sabe alguma coisa sobre os 
Dez Mandamentos, você sabe que eles têm uma 
relação vertical e horizontal.

Eles começam com o nosso relacionamento 
com Deus. “Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou 
da terra do Egito, da casa da servidão.” “Não terás 
outros deuses diante de mim. Não farás para ti 
imagem de escultura, ...” “Não tomarás o nome 
do Senhor teu Deus em vão; ...” “Lembre-te do 
dia do sábado, para o santificar.” (Êxodo 20:2-8, 
fragmentado; ACF). Essa relação é vertical: do céu 
à terra. 

E então, com os últimos seis mandamentos, 
Deus começa a falar sobre nossos relacionamentos 
horizontais; nossos relacionamentos com os 
outros. E Ele começa esta segunda metade dos Dez 
Mandamentos com, “Honra a teu pai e a tua mãe.” 
(Êxodo 20:12a, ACF) 

Pense nisso: existem apenas dez mandamentos. 
E de todos os dez, um é dado para honrar seu 
pai e sua mãe. Além disso, este mandamento é o 
primeiro na segunda metade dos mandamentos. 
Por quê? Porque toda a sociedade repousa sobre 
este mandamento. É o primeiro mandamento com 
promessa. (Veja Efésios 6:2) “Honra a teu pai e a 
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tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na 
terra que o Senhor teu Deus te dá.” (Êxodo 20:12, 
ACF) 

Deus está aqui dizendo que uma sociedade não 
pode durar por muito tempo onde os pais não são 
honrados — onde os filhos não honram seus pais. 
Deus diz isso antes mesmo de dizer, “Não matarás. 
Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso 
testemunho contra o teu próximo.” (Êxodo 20:13-
16, ACF) 

Antes que Ele dê esses mandamentos, Deus 
diz que devemos honrar nosso pai e nossa mãe 
... porque o filho que honra o seu pai e a sua mãe 
não roubará. Ele não vai matar. Ele não cometerá 
adultério. 

Nossos pais são as primeiras pessoas que 
conhecemos. E se não estamos certos com 
nossos pais, se não entendemos nossos pais, se 
não podemos amar e respeitar nossos pais, como 
podemos esperar amar e respeitar os outros? 
Deus está dizendo isso: religião que não começa 
em casa não começa. Deus está dizendo que o lar 
é o fundamento, a base para expressar o amor que 
temos por Deus, que vem em primeiro lugar. O 
próximo passo logo atrás do nosso amor por Deus 
é o amor e honra por nossos pais. 

Eu quero que os pais me ouçam agora, mas 
eu quero especialmente que os filhos ouçam. Não 
importa a idade que você tenha, ouça e veja o que 
Deus diz que você deve fazer para honrar seus 
pais. Eu quero lhe dar três pensamentos, e oro para 
que o Espírito Santo os grave em sua consciência 
e os queime em seu coração para que você possa 
aprender hoje a honrar seu pai e sua mãe como a 
Palavra de Deus lhe ordenou. 

“Honra a teu pai e a tua mãe, para que se 
prolonguem os teus dias na terra que o Senhor 
teu Deus te dá.” (Êxodo 20:12, ACF)
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OBEDEÇA-OS QUANDO 
VOCÊ É JOVEM

Se você quer honrar seu pai e sua mãe, você deve 
obedecê-los quando você é jovem. Deus repete 
este mandamento no Novo Testamento: “Vós, 
filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque 
isto é agradável ao Senhor.” (Colossenses 3:20, 
ACF). Eu não me importo com o que mais você 
faça; se você tem um espírito rebelde em relação a 
seus pais, você não está agradando ao Deus Todo-
Poderoso. A diferença básica entre filhos está entre 
aqueles que obedecem aos pais e aqueles que não 
obedecem. 

Se você for para o oeste nas Montanhas 
Rochosas do Colorado, há o que chamamos 
de divisão Continental, onde essas Montanhas 
Rochosas atingem o ponto mais alto. A água, a 
chuva e a neve caem do céu, e uma gota de água 
pode descer para o oeste e outra descer para o 
leste. É por isso que eles chamam isso de Divisão 
Continental. Essas gotas de água compõem 
riachos que compõem rios e um rio eventualmente 
se esvaziará no Pacífico e outro no Atlântico. E 
a diferença entre eles é uma diferença muito 
pequena. Uma gota vai num caminho e outra gota 
vai noutro caminho..., mas e o destino? Estão 
milhas à parte. 
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Qual é a divisão Continental em termos de 
caráter? O que faz a principal diferença em um 
filho? Se esse filho obedece ou não aos pais. 

Dwight L. Moody viveu no século dezenove. 
Ele era o Billy Graham de sua época, um grande 
evangelista. Eu acredito que ele foi um dos homens 
mais sábios que andou na face da América — e ainda 
assim ele não era bem-educado. Mas ouça o que 
Dwight L. Moody disse: “Vivi mais de sessenta anos 
e aprendi uma coisa se é que aprendi alguma coisa 
— que nenhum homem ou mulher que desonra pai 
ou mãe prospera.” Filhos, adolescentes, me ouçam: 
Deus certamente o julgará se você não honrar os 
teus pais. Deus classifica a desobediência aos pais 
com os pecados mais vis, ímpios e repugnantes.

Pegue a sua Bíblia e volte-se para Romanos 1. 
Começando no versículo 28, ouça a lista de pecados 
que são mostrados aqui. Deus fala de uma geração 
de pessoas, e é assim que Ele os descreve: 

“E, como eles não se importaram ter 
conhecimento de Deus, assim Deus os 
entregou a um sentimento perverso, para 
fazerem coisas que não convêm; estando 
cheios de toda a iniquidade, fornicação, 

Deus certamente o julgará se 
você não honrar os teus pais. 

Deus classifica a desobediência 
aos pais com os pecados mais 

vis, ímpios e repugnantes.
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malícia, avareza, maldade; cheios de 
inveja, homicídio, contenda, engano, 
malignidade; sendo murmuradores, 
difamadores, aborrecedores de Deus, 
injuriadores, soberbos, presunçosos, 
inventores de males, desobedientes aos 
pais e às mães;” (Romanos 1:28-30, ACF; 
ênfase adicionada)

Deus descreve o que “uma mente degradada” 
é. Ele descreve os pecados que derrubam qualquer 
civilização. Veja como é vil esta lista de pecados e 
observe que Deus classifica a desobediência aos 
pais como um deles! E então Deus descreve as 
pessoas que fazem essas coisas: 

“Néscios, infiéis nos contratos, sem 
afeição natural, irreconciliáveis, sem 
misericórdia; os quais, conhecendo o 
juízo de Deus (que são dignos de morte os 
que tais coisas praticam), não somente as 
fazem, mas também se agradam dos que 
as fazem.” (Romanos 1:31-32, ACF) 

Deus diz que se você desobedecer a seus 
pais, você é digno de morte. Algumas pessoas 
se divertem vendo pessoas desobedecerem aos 
pais, vendo pessoas cometerem adultério, vendo 
pessoas fazerem todas as coisas listadas aqui 
em Romanos 1. Esta é uma parte do sistema de 
entretenimento da América! 

Deus diz que uma geração de filhos que 
desobedecem aos pais é um sinal dos últimos dias. 
É um sinal de uma civilização que está em suas 
últimas caminhadas. Volte para 2 Timóteo 3, onde 
Deus descreve a era em que estamos vivendo e a 
chama de “tempos trabalhosos.” 
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“SABE, porém, isto: que nos últimos 
dias sobrevirão tempos trabalhosos. 
Porque haverá homens amantes de 
si mesmos, avarentos, presunçosos, 
soberbos, blasfemos, desobedientes a 
pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto 
natural, irreconciliáveis, caluniadores, 
intemperantes, cruéis, sem amor para 
com os bons, traidores, obstinados, 
orgulhosos, mais amigos dos deleites 
do que amigos de Deus, tendo aparência 
de piedade, mas negando a eficácia dela. 
Destes afasta-te.” (2 Timóteo 3:1-5, ACF; 
ênfase adicionada)

Se você é um filho hoje com um espírito 
desobediente em relação aos seus pais, você 
apenas tem uma aparência de santidade. Você não 
vive em santidade. Você é um daqueles que Deus 
descreve aqui, que causam tempos trabalhosos 
que vêm sobre qualquer geração. 

Desobedecer a seus pais é certamente convidar 
o julgamento do Deus Todo-Poderoso. 

A obediência aos seus pais traz as bênçãos do 
Deus Todo-Poderoso! 

 
“VÓS, filhos, sede obedientes a vossos pais 
no Senhor, porque 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 muito tempo sobre a 
terra.” (Efésios 6:1-3, ACF)

Deus cita aqui no Novo Testamento o 
mandamento que lemos no Antigo Testamento. 
Quando Deus deu os outros mandamentos, Ele 
deu uma advertência. Mas quando Deus deu este 
mandamento, Ele deu uma promessa. E qual é a 
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promessa? “para que se prolonguem os teus dias 
na terra que o Senhor teu Deus te dá.” (Êxodo 
20:12b, ACF). Quando um filho aprende a obedecer 
a seus pais, esse filho aprende sobre caráter. 
Quando um filho aprende caráter, há algo sobre 
bem-estar e ajuda, que caminham juntos. 

Quando um filho obedece a Deus, Deus sai 
para proteger e vigiar esse filho ... e vigiar a terra 
em que esse filho vive! Talvez você deva colocar 
um sinal na parede do quarto do seu filho: “aviso, 
a desobediência aos pais pode ser prejudicial à sua 
saúde!” É tão claro — Deus diz para honrar seu pai 
e sua mãe, para que as coisas possam ir bem com 
você. “Isso é justo.” (Veja Efésios 6:1) 

Você pode dizer: “E se meus pais não 
compreendem tanto quanto eu?” Isto não tem 
muito a ver com isso, amigo! Deus diz: “Obedeça 
seus pais.” 

“E se meus pais me mandarem fazer algo 
que seja contrário à Palavra de Deus — roubar 
ou matar?” Bem isso é tão raro, dificilmente vale 
a pena mencionar. Mas obviamente você sabe 
que os mandamentos de Deus estão acima dos 
mandamentos de seus pais. E a Bíblia diz, “VÓS, 
filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, 
porque isto é justo.” (Efésios 6:1). Em algum 
momento você pode ter que escolher entre um 
mandamento da mãe e pai e um mandamento de 
Deus, mas isso é raro. 
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CUIDE DELES QUANDO 
ESTIVEREM VELHOS

Agora, chega um momento em que você deve 
assumir a responsabilidade por si próprio. Você não 
está debaixo desses mandamentos para obedecê-
-los. Quando você cresce e tem uma casa própria, 
então a Bíblia diz, “Portanto deixará o homem o 
seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, 
e serão ambos uma carne.” (Gênesis 2:24, ACF) e 
você tem uma família com filhos que obedecerão 
a você. 

Então você obedece a seus pais quando você é 
jovem, mas você deve cuidar de seus pais quando 
eles estiverem velhos. Há um problema muito 
sério na América hoje: muitas vezes, os idosos são 
esquecidos por seus filhos — filhos de coração 
duro e egoístas! Deus ordena que os filhos cuidem 
de seus pais idosos. Eles cuidaram de nós apesar 
de nossas falhas; devemos cuidar deles agora, 
apesar de suas falhas. Se devemos carregá-los 
agora, lembre-se que eles nos carregaram antes. 
Se agora devemos banhá-los, lembre-se que eles 
nos banharam antes. Se devemos alimentá-los, 
lembre-se que eles nos alimentaram antes. Se 
devemos nos sacrificar por eles, lembre-se que 
eles se sacrificaram por nós antes. Não há dever 
religioso, nenhum trabalho da Igreja que seja mais 
importante do que cuidar de sua mãe e pai. 
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Quero mostrar-lhe uma passagem muito 
interessante das Escrituras. Jesus está falando com 
os religiosos de sua época, e foi assim que Ele os 
repreendeu:

“Ele, porém, respondendo, disse-lhes: 
Por que transgredis vós, também, o 
mandamento de Deus pela vossa tradição? 
Porque Deus ordenou, dizendo: ‘Honra a 
teu pai e a tua mãe;’ e: ‘Quem maldisser 
ao pai ou à mãe, certamente morrerá.’ Mas 
vós dizeis: ‘Qualquer que disser ao pai ou 
à mãe: É oferta ao Senhor o que poderias  
aproveitar  de mim;’ — esse não precisa 
honrar nem a seu pai nem à sua mãe,’  e 
assim invalidastes, pela vossa tradição, 
o mandamento de Deus. Hipócritas! 
Bem profetizou Isaías a vosso respeito, 
dizendo:  ‘Este povo se aproxima de mim 
com a sua boca e me honra com os seus 
lábios, mas o seu coração está longe de 
mim. Mas, em vão me adoram, ensinando 
doutrinas que são preceitos dos homens.’” 
(Mateus 15:3-9, ACF)

Os religiosos daquele dia disseram que você 
poderia pegar o dinheiro que você deveria dar para 
ajudar seus pais e dizer que você vai dar para o 
fundo de construção, para as missões, para alguma 
causa religiosa, e então você não tem que cuidar de 
seus pais. Em outro dos relatos do evangelho, eles 
chamaram isso corban. (Ver Marcos 7:11)

Jesus disse: “Essa é a tradição dos homens!” 
Aqui estaria um pai ou uma mãe, destituído, e há 
um homem muito religioso indo para adorar com 
sua Bíblia na mão, dando sua oferta à Igreja, mas 
que não cuida de seu pai e sua mãe. 
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Você pode me perguntar: “Você está dizendo 
que eu não deveria mais dar à minha igreja, que 
eu simplesmente deveria dar aos meus pais?” Não, 
não estou dizendo isso. Obedeça a Deus e dê a 
Deus o que pertence a Deus, e dê a seus pais o que 
pertence a seus pais. Deus irá ajudá-lo a ver. E não 
use uma coisa como desculpa para não fazer a outra! 
Nenhuma delas o isenta de ser fiel na outra área. 

Mas havia aqueles nos dias de Jesus que eram 
hipócritas reais. Eles não estavam cuidando de 
seus pais ou de suas mães. Se você é um diácono 
em sua igreja, um ministro, se você canta no coro, 
e ainda assim você tem pais idosos que precisam 
de cuidados e amor e você não dá, então Jesus diz: 
“Você é um hipócrita.” Você deve cuidar de seus 
pais — a Bíblia é tão clara sobre isso! 

“Mas, se alguma viúva tiver filhos, ou netos, 
aprendam primeiro a exercer piedade para com 
a sua própria família, e a recompensar seus pais; 
porque isto é bom e agradável diante de Deus.” 
(1 Timóteo 5:4, ACF)

“Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e 
principalmente dos da sua família, negou a fé, e 
é pior do que o infiel.” (1 Timóteo 5:8, ACF). Este 
versículo não está falando sobre pais provendo 

Como honramos o nosso  
pai e a nossa mãe? 

Obedecemos a eles quando 
somos jovens e cuidamos 
deles quando são velhos.
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para os filhos. Leia-o em seu contexto: está falando 
sobre filhos que cuidam de seus pais idosos. 

Como honramos o nosso pai e a nossa mãe? 
Obedecemos a eles quando somos jovens e 
cuidamos deles quando são velhos. Nada poderia 
ser mais claro na Palavra de Deus do que isso! Mas 
hoje temos uma geração que esqueceu os valores 
básicos da família.
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HONRE-OS SE VOCÊ É 
JOVEM OU VELHO

Há uma terceira coisa. Não só devemos obedecê- 
-los quando somos jovens e cuidar deles quando 
são velhos, mas devemos honrá-los se somos 
jovens ou velhos. 

“Honra a teu pai e a tua mãe, para que se 
prolonguem os teus dias na terra que o Senhor 
teu Deus te dá.” (Êxodo 20:12, ACF) O que significa 
a palavra “honra” aqui? Significa que seus pais não 
devem ser menosprezados — deve ser dada a eles 
honra. 

Quero lhe dar várias maneiras pelas quais você 
pode honrar a mãe e o pai. Anote isto em algum 
lugar:

Primeiro, honre-os mostrando respeito. 
“Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e 

guardará os meus sábados. Eu sou o SENHOR 
vosso Deus.” (Levítico 19:3, ACF) A versão Almeida 
Corrigida Fiel diz, “Cada um temerá a sua mãe e 
a seu pai,”  (Levítico 19:3a, ACF). Isso não significa 
tremer diante deles. A palavra “temer” na Bíblia 
significa ter reverência, ter respeito e nunca falar 
de forma desrespeitosa com seus pais. 

“Quando um homem amaldiçoar a seu pai 
ou a sua mãe, certamente morrerá; amaldiçoou 
a seu pai ou a sua mãe; o seu sangue será sobre 
ele.” (Levítico 20:9, ACF) Sob a teocracia do Antigo 
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Testamento, se um filho amaldiçoasse o seu pai ou 
a sua mãe, cometeria um crime capital. 

“Os olhos que zombam do pai, e desprezam a 
obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão 
e os filhotes da águia os comerão.” (Provérbios 
30:17, ACF) Oh, quão clara é a Bíblia! Você pode 
dizer: “meus pais não são dignos de respeito!” Mas 
apenas filhos perfeitos podem exigir pais perfeitos. 
A adolescência e a meia-idade são ambos períodos 
difíceis. Os pais também passam por fases difíceis, 
mas você deve respeitá-los e honrá-los.

Susanna Wesley era a mãe de John Wesley, o 
grande Evangelista, e de Charles Wesley, o grande 
compositor de hinos — e ela não permitia que 
seus filhos desrespeitassem seus pais. Quando 
nossos filhos estavam crescendo, havia uma coisa 
que eu não tolerava — e isso era desrespeito — 
especialmente desrespeito pela mãe e pelo pai. 
Especialmente desrespeito por Joyce, mãe deles. Eu 
não permitia isso naquela época, e não permitirei 
isso até hoje, porque sei o que essa mulher fez 
por esses filhos. Eu sei como ela se sacrificou por 
eles. Eu sei como ela desceu ao Vale da Sombra 
da Morte para trazê-los para este mundo. Eu a via 
orar e chorar por esses filhos. Um filho nunca deve 
ser desrespeitoso com o pai ou a mãe.

Mas apenas filhos perfeitos 
podem exigir pais perfeitos. 

A adolescência e a meia-idade 
são ambos períodos difíceis.
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Segundo, honre-os expressando gratidão. 
Agradeça-os! Aprenda a atitude de gratidão. 
Shakespeare estava tão certo quando escreveu: 
“mais afiado do que o dente de uma serpente é 
ter um filho ingrato!” (Rei Lear, Ato 1, cena 4). Seja 
quem for, tanto o seu pai como a sua mãe, e o que 
quer que tenham feito, eles fizeram muito por 
você. Agradeça-os, agradeça-os, agradeça-os. 

Terceiro, honre-os ouvindo seus conselhos. 
Mesmo quando você tem sua própria casa, aprenda 
ainda o conselho de seu pai e mãe! Eu ainda ouço 
o conselho de meus sábios pais. Os seus pais são 
sábios em maneiras que você não é sábio. “Filho 
meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes 
o ensinamento de tua mãe, porque serão como 
diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu 
pescoço.” (Provérbios 1:8-9, ACF) 

Você ficará surpreso com o quanto seus pais 
sabem! Aos dezesseis anos, um menino não tem 
muita certeza sobre seus pais. Aos dezoito anos, ele 
acha que os superou completamente. Aos vinte e 
dois anos, ele acha que está anos-luz à frente deles. 
Mas aos trinta, ele começa a entender que eles 
sabiam algumas coisas... e quando ele chega por 
volta dos quarenta, ele acha que eles eram perfeitos. 

Quanto mais velho você fica, mais inteligente 
sua mãe e seu pai ficam! Veja, seus pais têm uma 
vantagem sobre você (e não é primeiramente a 
massa cinzenta). Jovens, escutem-me: a vantagem 
que eles têm sobre vocês é a experiência deles. 
O rei Davi escreveu, “fui moço, e agora sou velho;” 
(Salmo 37:25a, ACF) mas você não pode dizer isso. 
Tudo o que você pode dizer é: “uma vez eu era 
jovem.” Mas seus pais viram os dois lados da vida e 
tiveram experiências que você não tem. 

Suponha que você estava fazendo uma viagem 
de Memphis para a costa oeste, e suponha que seus 
pais começaram um dia ou dois à sua frente. Eles 
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estão dirigindo o carro deles, e você está vindo 
logo atrás com seus filhos e seu carro. E de vez em 
quando, eles ligam de volta para lhe dar instruções. 
Eles lhes falam em que hotéis ficar e dizem: “a 
propósito, não pegue a rota 60. Há um bloqueio e 
você vai passar horas lá. Ah sim, e nós comemos em 
tal restaurante — que é maravilhoso! E não deixe 
de ver este lugar. É lindo.” Isso não significa que 
eles são mais inteligentes do que você, amigo. Eles 
simplesmente foram mais adiante na estrada; isso 
é tudo o que há nisso. Se você for sábio, ouvirá a 
instrução de seu pai.

Quarto, honre-os vivendo uma vida 
consagrada e nobre. Você é uma extensão de seu 
pai e sua mãe. 

Você sabe o que me dá grande prazer como 
filho? Quando sinto que meus pais estão orgulhosos 
de mim — quando sinto que faço minha mãe se 
sentir agradecida por ser filho dela, ou que meu pai 
pode dizer: “ele é meu filho!” 

Você sabe o que me dá grande alegria como pai? 
Vendo meus filhos viver direito! Quando vejo meus 
filhos abençoarem seus filhos, meu coração incha 
de alegria. Eu fui na semana passada para colocar 
meu filho em um avião para ir para a Espanha como 
missionário. Eu vi aquele homem, sua esposa e 
nosso pequeno Jonathan entrarem naquele avião 

Você sabe o que me dá 
grande prazer como filho? 

Quando sinto que meus pais 
estão orgulhosos de mim.
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e pensei: “Oh, obrigado Deus. Obrigado por um 
filho que te ama e quer passar a vida divulgando 
o evangelho de Jesus Cristo.” Agradeço a Deus por 
ter dois filhos no ministério e agradeço a Deus por 
ter duas filhas que são mães consagradas, criando 
filhos para Cristo. Isso me dá gratidão, mas traz 
honra à minha própria vida porque eles são uma 
extensão da minha vida. 

Por último de tudo, honre-os mostrando-lhes 
amor. Oh, como você deve amar sua mãe e seu 
pai! Eles te deram vida! O próprio sangue deles flui 
através de suas veias! O amor de seus pais por você 
é a coisa mais próxima na terra do amor de Deus. 
Ame a sua mãe. Ligue para ela. Escreva aquela 
carta para o seu pai. Faça aquela visita. Dê aquele 
presente. Faça aquela ação de assistência. 

Coloque aquele amor num sapato de couro! 
Verbalize-o, vitalize-o e visualize-o. E se você 
estiver a caminho para fazer isso, faça isso o mais 
rápido que puder. Tenho pregado em muitos 
funerais em meus dias, e eu vi as pessoas tentarem 
compensar o amor perdido no funeral. Respeito 
perdido, honra perdida — oportunidades perdidas. 
Meu amigo, o nariz morto não cheira as rosas. 
Honre seu pai e sua mãe agora.

A nossa sociedade está indo ladeira abaixo. 
Ela perdeu o básico do caráter quando temos uma 
geração de jovens indisciplinados que disparam os 
lábios contra suas mães e pais. Que Deus nos traga 
de volta para um valor que possamos entesourar, de 
volta a honrar o nosso pai e a nossa mãe! Deus Pai, 
sele esta mensagem em nossos corações e ajude- 
-nos a honrar o nosso pai e a nossa mãe... até mesmo 
honrar a memória daqueles que estão no céu.

E não há como honrar o seu pai e a sua mãe 
como adultos sem honrar o seu Pai Celestial, sem 
dar seu coração a Ele. Você tem um relacionamento 
correto com Deus?



APELO

Meu amigo, você já entregou a sua vida ao Senhor 
Jesus Cristo? Você tem certeza que se morrer 
neste momento, você irá direto para o céu? Se não, 
por favor, deixe-me lhe dizer como você pode ser 
salvo, na autoridade da Palavra de Deus.

ADMITA SEU PECADO
Primeiro, você precisa entender e admitir que você 
é um pecador. A Bíblia diz: “... Não há um justo, 
nem um sequer.” (Romanos 3:10). “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). O pecado é uma ofensa contra 
Deus que carrega uma penalidade séria: “Porque o 
salário do pecado é a morte [separação eterna do 
amor e misericórdia de Deus], mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23).

ABANDONE SEUS ESFORÇOS
Segundo, você deve abandonar qualquer esforço 
para se salvar. Se pudéssemos nos salvar, a morte 
de Jesus seria desnecessária! Mesmo a “adoção 
de uma religião” não levaria você para o céu. A 
Bíblia diz que “... não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua [de Deus] 
misericórdia, nos salvou, ...” (Tito 3:5). Salvação é 
pela graça de Deus, “Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie;” (Efésios 2:8-9).



RECONHEÇA O PAGAMENTO DE CRISTO
Terceiro, você deve crer que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, morreu por seus pecados. “Mas Deus prova 
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, ...” (Romanos 5:8). Isso significa que Ele 
morreu em seu lugar. A sua dívida de pecado foi 
paga pelo sangue de Jesus Cristo, o qual “... nos 
purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7).

ACEITE CRISTO COMO SEU SALVADOR
Quarto, você precisa colocar a sua fé somente em 
Jesus Cristo para a sua salvação. “Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31). A salvação 
é um presente de Deus para você! “... , mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 6:23). “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12).

Ore de coração esta simples oração:

Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu 
sei que Tu me amas e quer me salvar. Eu sei 
que não posso me salvar. Jesus, eu creio que 
Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz 
para pagar por meus pecados. Eu creio que 
Deus Te ressuscitou dos mortos. Eu agora 
abandono os meus pecados, e pela fé, recebo-
Te como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus 
pecados e salve-me, Senhor Jesus. Em Teu 
nome eu oro, Amém.

Se você fez esta oração hoje, por favor, entre 
em contato nos informando sobre a sua decisão 
no endereço localizado atrás deste livreto. Então, 
procure uma igreja cristã perto de sua casa que 
honre a Cristo e creia na Bíblia. Vá até o pastor 
dessa igreja e diga a ele o que Deus tem feito em 
você. Ele vai se alegrar com você, e nós também!
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É difícil neste mundo atual de ritmo acelerado 
e de pessoas centradas em si mesmas encontrar 

ensinamento bíblico de qualidade, ensino didático 
que simplifi que verdades profundas para aplicação 

à vida cotidiana. O AMOR VERDADEIRO (Love 
Worth Finding) entende esta luta  e procura 

ajudar Cristãos a crescer mais profundamente 
em sua fé através dos ensinamentos sempre 
atuais do pastor e professor Adrian Rogers.

Estamos comprometidos em oferecer o fácil 
acesso para pessoas que não são cristãs e para 

crentes novos e de longa data a sabedoria bíblica 
que o Pastor Adrian Rogers compartilhou com 
clareza e de maneira franca durante toda a sua 

vida. Nosso desejo é que todas as pessoas possam 
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proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo.

ENCONTRE RESPOSTAS E ENCORAJAMENTO

Em Português: oamorverdadeiro.org  |  Em Inglês: lwf.org

PO Box 38400  |  Memphis TN 38183-0400

LK183


