Honrar os Pais

Tudo de melhor
para pais tão
maravilhosos!
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Muito obrigado
por lavar a
minha roupa!

Filhos, o dever cristão é obedecer
aos seus pais, pois isso é justo.
Respeite o seu pai e a sua mãe.
(Efésios 6:1–2 BTLH)

Filhos, o dever cristão de vocês é
obedecer sempre aos seus pais,
porque Deus gosta disso.
(Colossenses 3:20 BTLH)

Honrar alguém significa tratar a pessoa com
respeito e admiração.
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?

Qual das seguintes maneiras se traduz em respeitar o seu pai ou a sua mãe?
q Obedecer aos seus pais quando lhe pedem para fazer algo.
q Ficar zangado ou fazer beiço quando seus pais chamam a
sua atenção.
q Encobrir quando faz algo errado e esperar que seus
pais não descubram.
q Arrumar sua bagunça na casa,
no jardim e no carro.
q Fazer seus deveres domésticos
com alegria.
q Falar baixo quando seus pais estão
ao telefone ou descansando.
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Vamos falar
baixinho
porque a
mamãe está
ao telefone.

a
q Dizer aos outros o que gosta nos
seus pais.

q Queixar-se da comida na hora da
refeição.
q Agradecer aos seus pais por algo
que fizeram por você.
q Fazer bagunça no carro.

q Interromper quando os pais estão
conversando com amigos.
q Dar muitos abraços nos seus pais.
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A minha mãe
sempre me
põe pra cima!

Atividade:
Atividade:
Com base nos dois últimos quadros, escreva
cada uma das maneiras certas de respeitar
seus pais.
Tente fazer uma dessas coisas cada dia na
próxima semana.
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