
  

 
 

A HONRA É UMA CULTURA DO REINO DE DEUS 
Lição de Célula – 08/2019 
 
  
A honra como conduta permanente do povo santo 
I Crônicas 29:10-14 
A honra é um traço característico do servo de Deus.  
Alguém como Davi, com um caráter elevado, coerente com a Palavra, honra a Deus. 
 
I Tim 1:17 e Apo 5:13 
A honra é primeiramente a Deus e deve estar presente como um elemento na cultura do Seu Reino por toda 
eternidade. 
O maligno está roubando esse elemento na vida cotidiana dos cristãos. Perdemos as referências de honra.  
Deve ser restaurada a visão de honrar aos pais, nossos mestres, líderes, e a todos que nos servem com 
excelência.  
 
A QUEM DEVEMOS HONRAR E POR QUÊ?  
Temos que restaurar a atenção e sensibilidade da honra, restaurando primeiro o reconhecimento da glória 
devida a Deus (Isaías 42:12 e Habacuque 2:14). 
 
O que fazemos no altar é honrar, quando trazemos nosso culto em oferta e nossas ofertas em culto  
(Provérbios 3:9-10), mas a Bíblia destaca também a honra aos homens a quem é devida.  
 
Efésios 6:2-3 destaca o único mandamento que carrega uma promessa (de longevidade frutífera). 
Levítico 19:32 honra aos mais velhos 
Romanos 13:1 honra às autoridades superiores 
Mateus 25:37-40 honra aos aflitos e desamparados 
 
A HONRA COMO ALGO DEVIDO A TODOS OS HOMENS 
Todo ser humano é digno de ser honrado  
Salmo 8:3-5 - fomos feitos semelhança de Deus e colocados pouco abaixo Dele. 
Devemos honrar a todos, porque amar é expressão de honra  
I Pedro 2:17 / Romanos 12:10 
Quem não produz honra, também não a terá. 
 
Provérbios 21:21  
“Aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra”. 
 
A HONRA COMO UM COSTUME DA CULTURA DO REINO DE DEUS 
A honra é uma justa expressão de gratidão.  
Não podemos passar diante de Deus, de pessoas e de lugares sem reconhecer a importância e riqueza de cada 
uma das experiências que tivemos. 
 
Romanos 12:10 
“Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros;” 
 
Cinco dias antes de morrer, Jesus ordenou aos discípulos que levantassem um memorial em honra ao sacrifício 
da cruz. I Coríntios 11:24 
 
Ore e peça a Deus que nos conceda sensibilidade e maturidade nessa cultura do Seu Reino. 


