
FAMÍLIA, HERANÇA REAL 

 

 

Compartilhando: 

Ontem, uma mãe da nossa igreja, enviou os pontos da mensagem de domingo 

para os filhos e pediu sobre quais deles ela precisava melhorar.  

Que tal fazer isso em sua casa? Você pode se surpreender com a resposta. E 

pode melhorar como pai/ mãe. 

Na mensagem tem os pontos como honrar os filhos e como não provocar a ira 

deles. E com base nessa palavra, preparamos um momento para vocês 

conversarem sobre o relacionamento. Use esse check list abaixo para começar. 

Quando seu filho lhe devolver, (ou se preferir, façam juntos), se desculpe, 

declare seu amor, peça perdão e também reflita nas decisões que precisa tomar 

para demonstrar honra ao seu filho e não provocar a ira dele. 

A mensagem filmada está no canal da igreja. Assista: Honra na família.  

Segue link da mensagem: https://www.youtube.com/watch?v=nD4zHs0k_n4 

Deus abençoe cada lar esse mês e todos os dias de suas vidas! 

 

Checklist sobre HONRA NA FAMÍLIA 

Baseado na mensagem no culto de 5 Set 21 - Para fazer com seu filho: 

 

Pergunte ao seu filho e não fique bravo ou triste com a resposta. Pense como 

uma motivação para melhorar. Sabemos que não somos pais perfeitos. Cada 

resposta é uma oportunidade para conectar o seu coração ao coração do seu 

filho. Se for necessário peça perdão pelos erros. Deus vai honrar a sua fé e 

humildade. Na maioria das perguntas peça a ele(a) pra responder com SIM – 

MAIS OU MENOS – NÃO.  

Parte 1 – Como Honrar seu filho  

1. Eu sou um pai/mãe que dou bons exemplos pra você? Em que situação?  

2. Eu compartilho os princípios da Bíblia com você?  

3. Eu corrijo você de forma amorosa e justa?  

4. O tempo que separo pra ficar com você ou brincar é suficiente?  

5. Eu costumo elogiar ou criticar mais você?  

6. Você percebe que eu oro por você? 



 

Parte 2 – O que provoca ira nos filhos  

1. Eu costumo prometer e não cumprir?  

2. Quando você faz algo que me entristece eu fico sem falar com você?  

3. Você acha que eu exagero nas correções? Você se sente corrigido 

injustamente? Se sim, quando e como foi?  

4. Costumo corrigir você na frente dos outros? Se sim. Como se sente?  

5. Costumo usar palavras que ofendem ou magoam você? Se sim. Quando? 

6. Você sente que aqui em casa tem algum filho preferido?  

7. Você acha que eu faço exigência sem sentido pra você? Qual?  

 

(Estas perguntas podem ser aplicadas em crianças maiores, adolescentes ou 

jovens. Adapte para crianças menores). 


