BOA SEMENTE – IGREJA EM CÉLULAS
ESTUDO DE CÉLULAS PARA JUVENIS
Objetivos: Que o juvenil...
·Aprenda o significado da palavra obediência e possa aprender a obedecer aos seus pais.
·Entenda que na obediência está a bênção de Deus.
·Consiga ser um filho obediente e que honre aos seus pais.
Quebra gelo: Quais são os motivos pelos quais você discute com seus pais?
HONRA O TEU PAI E A TUA MÃE (Parte 2)
“Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus,
te dá”. Deuteronômio 5:16
“Os olhos de quem zomba do pai, e, zombando, nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos
do vale, e serão devorados pelos filhotes do abutre”. Provérbios 30:17
Na semana passada, vimos o significado de honrar aos nossos pais, vimos a importância de restabelecer os
relacionamentos e demonstrar amor a eles. Hoje veremos a importância da obediência e do respeito a eles.
Em Êxodo e Deuteronômio estão escritos os dez mandamentos deixados pelo Senhor a Moisés e seu povo.
O quinto mandamento é honrar aos pais, este é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, que se o
cumprimos teremos bênçãos dadas por Deus para nós. E qual são essas bênçãos?
“Para que tenhas vida longa” Vida longa! Ou seja, não morreremos jovens! Você já reparou no grande número
de jovens que morre vítima de doenças, acidentes, vícios? Antigamente não era tanto, isto acontece entre outras
coisas pela falta de respeito dos filhos para com os pais nesta geração! Quem honra, respeita e ama seus pais
Deus prometeu vida longa!! Muitos anos de vida. Veja este texto: “Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe,
a luz da sua vida se extinguirá (acabará ou morrerá lentamente) na mais profunda escuridão”. Provérbios 20:20
Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a honrar e respeitar aos nossos pais, porque isto agrada a Deus.
“Tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá” O Senhor nos promete que tudo o que fizermos
dentro de sua vontade será abençoado e sairá bem! Estudos, faculdade, talentos, serviço ao Senhor, futuro
casamento etc. Honrar aos pais é uma grande bênção na vida do jovens!
A Bíblia também exorta aos jovens a obedecer aos seus pais. “Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois
isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra
bem e tenhas longa vida sobre a terra”. Efésios 6:1-2
·Mas o que significa obedecer? (Deixe os juvenis responder)
·Por que é tão difícil obedecer aos pais? Você é obediente?
Obedecer significa: Fazer o que os seus pais mandam, é ouvir, prestar atenção e fazer o que eles pedem.
Se os filhos não obedecem a seus pais que vêem como serão obedientes a Deus, que não podem ver?
Como serão obedientes aos seus líderes e patrões?
Muitos adolescentes são carinhosos com seus pais, mas na hora de obedecer sempre estão com o rosto
fechado e como dizendo porque não mandam outro? Isto não agrada a Deus!
Na Bíblia vemos muitas pessoas que perderam as bênçãos de Deus por desobedecer-Lhe.
·Moisés não pode entrar na terra prometida porque Deus disse para ele falar à rocha e dela sairia água,
mas Moisés bateu nela.
·Jonas não quis obedecer a Deus de pregar em Nínive e fugiu em barco para outra cidade distante. Mas
pela sua desobediência foi jogado na água e um grande peixe o engoliu até que se arrependesse.

Uma forma muito comum de desobediência nos adolescentes é a frase que falam para os seus pais quando
os mandam a fazer alguma coisa. “Já vou” ou “to indo” ou “daqui a pouco” e na maioria das vezes esquecem
ou os pais terminam fazendo o que haviam pedido para os filhos. Vejam estes exemplos:
·“A mãe de Cleide estava doente e muito cansada, mas continuava fazendo o serviço de casa. Passada
umas horas chamou a filha: “Cleide, vem me ajudar que não estou dando conta sozinha” Mas Cleide estava
assistindo a novela favorita, e respondeu. “Já to indo mãe, deixa só terminar a minha novela” Uma hora
depois foi e encontrou a sua mãe desmaiada e gravemente doente e quase morreu pelo descaso da filha!”
·“O pai de Matias tinha que pegar um ônibus para Cuiabá com urgência e faltavam uns documentos para
ele levar que tinha esquecido em casa. E da rodoviária liga para casa e Matias estava jogando vídeo game
com seu colega da escola, o telefone toca e o pai fala para Matias que precisava desses documentos que
estavam na mesa com urgência! Matias respondeu: Falou! E desligou e voltou para terminar a partida com o
colega! Quando se lembrou viu o pai entrando em casa, já havia perdido o ônibus e uma importante reunião
de negócios em Cuiabá”.
Quando seus pais pedem algo pra você, você obedece imediatamente? Lembre-se, não obedecer imediatamente é
uma forma de desobedecer!
LÍDER: Coloque um louvor e leve os seus juvenis a um momento de quebrantamento, e arrependimento
pelo coração desobediente, e quebre toda maldiçoa pelas vezes que desobedeceram aos seus pais.
Incentive aos seus celularios a obedecer aos seus pais e às autoridades e de essa forma os estará honrando!
Para terminar você pode dramatizar com os juvenis situações familiares de juvenis obedientes e desobedientes,
e no final os que participaram devem fazer um apelo com base a o estudado.

