BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER

Pergunta 63: Qual é o quinto mandamento?
Resposta: O quinto mandamento é: "Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres
uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar".
Pergunta 64: Que exige o quinto mandamento?
Resposta: O quinto mandamento exige a conservação da honra e o
desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições
e relações, como superiores, inferiores ou iguais.

Após examinarmos nossas obrigações para com Deus nos primeiros
quatro mandamentos, iniciamos o estudo de nossas obrigações para com o
nosso próximo e, sobretudo, aqueles que são mais próximos de nós, os nossos
pais.
Em nossa época temos observado um crescente desrespeito dos filhos
para com seus pais. Os filhos têm falhado em não respeitarem seus pais, não os
honrarem e, em grande parte das famílias, desampará-los na velhice.
Honra e obediência aos pais é um mandamento repetido em várias partes
na Palavra de Deus e abrange, por extensão, o respeito devido aos idosos e às
autoridades: “Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus
sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus (...) Diante das cãs te levantarás, e
honrarás a face do ancião; e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor.” (Lv 19.3,
32)
A punição era severa para a desobediência aos pais estabelecida na lei
civil de Israel no Antigo Testamento, com o ofensor sendo condenado à morte:
“Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à
voz de seu pai e à voz de sua mãe, e, castigando-o eles, lhes não der
ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, e o levarão aos anciãos
da sua cidade, e à porta do seu lugar; e dirão aos anciãos da cidade: Este
nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz; é um
comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o
apedrejarão, até que morra; e tirarás o mal do meio de ti, e todo o Israel
ouvirá e temerá.” (Dt 21.18-21)
No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensina: “Filhos, obedecei a vossos
pais, no Senhor, pois isto é justo ...” (Ef 6.1). Em outra parte afirma: “Filhos, em
tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor.” (Cl 3.20)
Esses trechos revelam que o fundamento da obediência dos filhos não
está no caráter bondoso do pai, mas no fato de isso ser justo e agradável a Deus.

Conclusão

O cumprimento desse mandamento não virá automaticamente da parte
dos nossos filhos. Não podemos nos esquecer que eles são pecadores e
necessitados da disciplina efetuada com amor, como nos orienta a Palavra do
Senhor: “Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe
por filho.” (Hb 12.6)
O ensino do respeito, da honra e da disciplina é trabalhoso, mas faz parte
dos deveres dos pais que somente levarão a cabo essa tarefa se não irritarem
os seus filhos: “E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas criai-os na
doutrina e admoestação do Senhor.” (Ef 6.4).
Os pais irritam os seus filhos quando:
a) são hipócritas ou possuem duas faces, uma na Igreja e outra em casa;
b) não são abertos, transparentes e humildes;
c) são inflexíveis na disciplina desprezando a paciência e a compaixão.

