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26/05/13 - PARTE II 

 

Honra, a semente da prosperidade 
 
No domingo passado começamos a falar sobre o princípio da honra, 
que deve ser praticado em vários níveis, ao longo de nossa vida. 
 
Enfatizamos ainda que a honra é a 1ª semente que nos leva à 
prosperidade. 
 
Na verdade falamos sobre honra de um modo abrangente, porém, 
Como devemos, de fato, honrar alguém? Será que bastam 
palavras, gestos e homenagens de nossa parte para concretizar 
uma semeadura? 
 
Pv 3.9,10 diz: “Honra ao SENHOR com os teus bens e com as 
primícias de toda a tua renda;10 e se encherão fartamente os 
teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares”. 
 
Lv 23.9,10 diz: “Disse mais o SENHOR a Moisés: 10 Fala aos filhos 
de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra, que vos dou, e 
segardes a sua messe, então, trareis um molho das primícias 
da vossa messe ao sacerdote”. 
 
Dt 5.16 diz: “Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu 
Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para 
que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá”. 
 
Mc 12.14-17 diz: “Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos 
que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, 
porque não olhas a aparência dos homens; antes, segundo a 
verdade, ensinas o caminho de Deus; é lícito pagar tributo a 
César ou não? Devemos ou não devemos pagar? 15 Mas Jesus, 
percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me 
experimentais? Trazei-me um denário f  para que eu o veja.16 E 
eles lho trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e 
inscrição? Responderam: De César.17 Disse-lhes, então, Jesus: 
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muito 
se admiraram dele”. 
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A honra que funciona como semente, que nos leva à prosperidade, 
deve ser materializada: 
 
À Deus: Os dízimos e as ofertas; 
Ao sacerdote: As primícias; 
Aos pais: A ajuda para o sustento; 
Ao governo: Os impostos (água, luz, imposto de renda, IPTU, IPVA) 
 
Podemos observar que as pessoas que têm princípio de honra à 
liderança prosperam mais rapidamente do que as que não honram. 
 
Quando honramos devidamente a alguém, estamos honrando a 
unção que está sobre a pessoa e é nessa unção que vamos crescer 
e alcançar êxito. 
 
Não se iluda! Por trás de toda pessoa que é próspera há sementes 
de honra plantadas. Seja a Deus, à família ou aos líderes. Por trás 
de cada êxito, há uma honra plantada! 
 
No entanto, há pessoas que, além de não honrarem devidamente 
seus líderes, ainda desonram: Falando mal, desdenhando, 
guardando mágoas, jogando farpas, difamando, ignorando, etc... 
 
Infelizmente esses irmãos estão aprisionados, pois, estão 
semeando a desonra. 
 
Ilustração: o filme “Procurando Nemo”). 
A mãe do Nemo desobedeceu ao marido e foi morta junto com 
todos os filhos, o único que sobreviveu foi o Nemo, nasceu com um 
defeito e também desonrou seu pai, o que lhe custou muito 
sofrimento, foi aprisionado num aquário, tudo isso porque não 
queria se submeter. Seu pai enfrentou o oceano e trouxe o filho de 
volta, mas, ficou registrado que toda desonra coloca a pessoa em 
um cativeiro. 
 
Por outro lado, vemos claramente a colheita da honra semeada, na 
vida de José, que honrava a seu pai Jacó, prestando contas de 
tudo que seus irmãos faziam e de tudo o que havia em suas terras. 
 
Por isso Jacó amava tanto a José, porque ele escolheu honrar a 
seu pai, mesmo tendo dez irmãos mais velhos que lhe davam o 
exemplo da desonra. 
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José foi injustiçado e vendido como escravo, foi caluniado e preso, 
mas, Deus sempre esteve com ele fazendo-o prosperar até o fim de 
seus dias na terra. 
 
Estamos recebendo essa palavra nesses dias, porque Deus 
tem o firme propósito de nos tornar ainda mais prósperos! 
 
Porém, a prosperidade se move por princípios. Não adianta 
barganhar prosperidade. A rota já está traçada, já está pronta. Tudo 
o que precisamos fazer é caminhar por ela. 
 
Por que Deus quer que sejamos prósperos? 
 
É simples! A honra nos leva ao êxito, mas a prosperidade traz fruto 
de alegria. Pois, a prosperidade é a multiplicação de bens. Daí a 
necessidade de materializarmos a honra a quem devemos honrar. 
 
Não podemos colher feijão se plantamos milho! Da mesma forma, 
se queremos colher prosperidade temos que semear algo que tenha 
valor. Gl 6.7 ...tudo o que o homem semear, isso também 
ceifará”. 
 
Então, à medida em que prosperamos, haverá mais sementes para 
plantarmos no reino de Deus, na vida de nossos familiares e no 
crescimento de nossa nação. 
 
A Bíblia diz: “Como o homem imagina, assim ele é” Pv 23.7 
Muitos não conseguem fechar os olhos e imaginar a si mesmos 
vivendo em prosperidade, porque estão vazios de sonhos. 
 
Mas, um homem, uma mulher de Deus que planta honra, ao fechar 
os olhos, pode contemplar tudo o que Deus fará em um futuro 
breve.  
 
 
No entanto, a honra que semeia prosperidade tem endereço 
certo! 
 
Não adianta você semear na vida de pessoas que são prósperas, 
mas não exercem autoridade sobre sua vida. 
 
Quando isso acontece, estamos desonrando aqueles a quem Deus 
instituiu sobre nós e toda desonra leva ao fracasso, à ruína. 
 
Lv 27.12 - Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao 
SENHOR, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má; como o 
sacerdote a avaliar, assim será.  – Esse capítulo de Levítico diz 
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que, quando o sacerdote recebe a primícia, todo o decreto que ele 
emite se cumpre. 
 

Portanto, honre aqueles que possuem autoridade de Deus para 
desatar o êxito  e a prosperidade sobre a sua vida! 
 
  

Conclusão: Decida-se hoje a ser uma pessoa próspera! Comece a 
visualizar os bens que Deus tem para você e sua família. 
 
Determine-se a partir de agora a honrar verdadeiramente aqueles 
que podem desatar a prosperidade sobre sua vida!  


