
Em Éfesios 6, o apóstolo Paulo dá um mandamento aos filhos:  
Obedecer e honrar pai e mãe! 

1. Porque é justo 
2. Para que vivas bem 
3. Para que tenhas longa vida na terra 

 
Isso não é um conselho, como alguns apregoam, mas, um 
mandamento, que Paulo enfatiza ser o primeiro com promessa, 
reforçando o valor de cumpri-lo. 
 
O peso dessas palavras, deve levar à reflexão tanto os filhos como 
os pais, pois, se a um cabe obedecer e honrar, ao outro cabe se 
fazer digno de receber tais atitudes. 
 
Hoje vamos refletir sobre uma família que provou do privilégio de 
ser usada por Deus, como exemplo de obediência e honra ao seu 
patriarca e por isso foi abençoada pelo Senhor. 

 
Jeremias 35.1-19 

1 A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, nos dias de 
Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: 

 
2 Vai à casa dos recabitas, e fala com eles, introduzindo-os na 
casa do Senhor, em uma das câmaras, e lhes oferece vinho a 

beber. 
 

3 Então tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de 
Habazínias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a 

casa dos recabitas, 
 

4 e os introduzi na casa do Senhor, na câmara dos filhos de 
Hanã, filho de Jigdalias, homem de Deus, a qual estava junto à 
câmara dos príncipes que ficava sobre a câmara de Maaséias, 

filho de Salum, guarda do vestíbulo; 
 

5 e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de 
vinho, e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. 

 
6 Eles, porém, disseram: Não beberemos vinho, porque 

Jonadabe, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: 
Nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos; 

 
7 não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis 

vinha, nem a possuireis; mas habitareis em tendas todos os 
vossos dias; para que vivais muitos dias na terra em que andais 

peregrinando. 
 



8 Obedecemos pois à voz de Jonadabe, filho de Recabe, nosso 
pai, em tudo quanto nos ordenou, de não bebermos vinho em 
todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem 

nossos filhos, nem nossas filhas; 
 

9 nem de edificarmos casas para nossa habitação; nem de 
possuirmos vinha, nem campo, nem semente; 

 
10 mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos 

conforme tudo quanto nos ordenou Jonadabe, nosso pai. 
 

11 Sucedeu, porém, que, quando subia Nabucodonozor, rei de 
Babilônia, contra esta terra, dissemos: Vinde, e vamo-nos a 

Jerusalém, por causa do exército dos caldeus, e por causa do 
exército dos sírios; e assim habitamos em Jerusalém. 

 
12 Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: 

 
13 Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai, e 

dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso 
não aceitareis instrução, para ouvirdes as minhas palavras? diz o 

Senhor. 
 

14 As palavras de Jonadabe, filho de Recabe, pelas quais 
ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram 

guardadas; pois não o têm bebido até o dia de hoje, porque 
obedecem o mandamento de seu pai; a mim, porém, que vos 

tenho falado a vós, com insistência, vós não me ouvistes. 
 

15 Também vos tenho enviado, insistentemente, todos os meus 
servos, os profetas, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do 
seu mau caminho, e emendai as vossas ações, e não vades 

após outros deuses para os servir, e assim habitareis na terra 
que vos dei a vós e a vossos pais; mas não inclinastes o vosso 

ouvido, nem me obedecestes a mim. 
 

16 Os filhos de Jonadabe, filho de Recabe, guardaram o 
mandamento de seu pai que ele lhes ordenou, mas este povo 

não me obedeceu; 
 

17 por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de 
Israel: Eis que trarei sobre Judá, e sobre todos os moradores de 

Jerusalém, todo o mal que pronunciei contra eles; pois lhes 
tenho falado, e não ouviram; e clamei a eles, e não 

responderam. 
 

18 E à casa dos recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor 
dos exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecestes ao 



mandamento de Jonadabe, vosso pai, guardando todos os seus 
mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou; 

 
19 portanto assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: 

Nunca jamais faltará varão a Jonadabe, filho de Recabe, que 
assista diante de mim. 

 
 

CLAMOR PELOS PAIS 
 

A Bíblia fala muito pouco sobre esse clã, os Recabitas, porém, por 
seu exemplo de obediência e honra ao patriarca Jonadabe, que 
por sua vez também obedeceu e honrou a seu pai Recabe, são 
mencionados pelo próprio Deus como um exemplo a ser seguido. 

 
Eles não podiam beber vinho, não podiam construir casas, nem 
plantar lavouras. Imagine! Três coisas que os homens daquela 
época mais desejavam quando constituíam família. 

 
No entanto, os homens e as mulheres desse clã, mantiveram-se 
obedientes aos ensinamentos de seu pai e o honraram com sua 
abstinência à bebida e com o modo de vida nômade, habitando 
em tendas. 

 
Deus então os abençoa com a maior das promessas: Sempre 
haverá sacerdotes recabitas em minha presença! 
 

 
O poder da honra 

 
Isso nos ensina o quão precioso é aos olhos de Deus, as atitudes 
de obediência e a honra que dediquemos aos nossos pais, mesmo 
que nos custe abrir mãos de coisas que muito desejamos, ainda 
que muitas pessoas possuam ou pratiquem. 
 
A Bíblia nos ensina que a primeira semente para a prosperidade é 
a honra a Deus  Pv. 3.9,10 - Honra ao Senhor com os teus bens, e 

com as primícias de toda a tua renda; 10 assim se encherão de 
fartura os teus celeiros, e trasbordarão de mosto os teus lagares. 

 
Portanto, em toda família deve-se atribuir obediência e honra aos 
pais, a fim de que as promessas de Deus possam fluir e alcançar 
a todas descendências, em todas as gerações. 
 
 
 
 
 



Homens honrados 
 
No entanto, o mandamento de Deus em Éfesios 6, se estende aos 
pais também:  
 

1. Não provocar a ira no coração dos filhos 
2. Criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor 

 
Esta é a principal razão de celebrarmos hoje este culto: CLAMAR 
POR HOMENS HONRADOS. 
 
- Queremos clamar a Deus por homens que mudem o peso e o 
sentimento da comemoração do dia dos pais! 
 
- Queremos clamar por homens que não tirem proveito 
inescrupuloso do amor, do respeito e da dedicação que esposa e 
filhos lhes dediquem! 
 
- Queremos clamar por homens que não percam jamais, sua 
masculinidade e sua força para liderar a família diante dos 
problemas da vida! 
 
- Queremos clamar por pais que sejam pais amorosos, pacientes, 
bons ouvintes, sábios conselheiros. Homens que liderem sua 
família com atitudes de proteção e de amor, ao mesmo tempo! 
 
- Queremos clamar por homens que sejam convertidos ao Senhor 
Jesus Cristo. Homens libertos de pecados e vícios. Homens que 
sejam filhos de Deus e que amem a Sua Palavra! 
 
- Queremos clamar por homens que se quebrantem diante de 
Cristo, todos os dias, ao ponto de serem guiados por Seu Espírito 
em cada decisão, em cada confronto, em cada atitude! 
 
- Queremos clamar por homens que desejem e se deixem encher 
pelo Espírito Santo, ao ponto de se quebrantarem em adoração ao 
Senhor, de serem batizados com línguas estranhas e se tornarem 
servos na obra de Deus, sendo exemplo e inspiração às outras 
gerações! 
 
- Queremos clamar por homens que ouçam o chamado de Deus 
para o ministério e digam: “Eis-me aqui Senhor! Envia-me a mim!” 
 
- Queremos clamar por homens que apascentem sua esposa e 
seus filhos, como o sacerdote do lar, manejando bem a Palavra, 
mantendo vivo o altar de oração e sendo exemplo digno de ser 
seguido pelos seus descendentes! 
 



- Queremos clamar por HOMENS QUE SEJAM SEGUNDO O 
CORAÇÃO DE DEUS! 
 
  


