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19/05/13 – PARTE I 
 
Baseado no modo como Deus estabeleceu ciclos de sete em sete anos, para 
reger a vida da nação de Israel, a fim de fazê-la prosperar dentro dos princípios 
de Seu reino (Lv 25.8,9), eu creio profundamente que Deus estabelece ainda 
hoje, ciclos de sete em sete anos para reger a vida da Igreja e a vida de cada 
pessoa que a Ele se submete em adoração e santidade. 
 
Nosso ministério, aqui na IDPB Cidade Nova, completou 14 anos em 28 de 
setembro de 2012, portanto estamos no 1º ano de um novo ciclo, o ano do 
aprendizado, uma vez que cada ano tem um propósito específico até que 
cheguemos ao sétimo ano, que é o ano do descanso.  
 
Também creio profundamente que neste 3º ciclo Deus nos levará ao 
crescimento numérico, financeiro e em revelação dos planos do Seu coração. 
 
Portanto, se estamos no ano do aprendizado, devemos começar aprendendo 
com quem cresceu e está crescendo pela mão do Senhor. 
 
Assim, hoje vamos começar a aprender sobre o primeiro princípio que leva a 
igreja ao crescimento: O princípio da Honra.   
 

Honra, a Semente da Prosperidade 
 

“Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há 
autoridade que não proceda de Deus; e as autoridades que existem foram 
por ele instituídas. 2 De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste 

à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos 
condenação” 
(Rm 13.1,2) 

 
“Pagai a todos o que lhes é devido: a quem tributo, tributo; a quem 
imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a quem honra, honra”. 

(Rm 13.7) 
 

“Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo.2 Honra a 
teu pai e a tua mãe(que é o primeiro mandamento com promessa),3 para 

que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra” 
(Ef 6.1-3) 

 
“Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia”. 

(Pv 3.35) 
 

“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”. 
(Pv 3.9,10) 
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“A fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. 
Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou”. 

(Jo 5.23) 
 

A palavra honra tem o mesmo peso de tributo.  Tributo é um sinal de 
reconhecimento a uma autoridade. 
 
Quando honramos alguém, estamos dando-lhe tributo em reconhecimento a 
sua autoridade sobre nossa vida e em gratidão por todo o bem que nos tenha 
feito. 
 
Portanto, nunca é demais agradecer e sempre é saudável agradar!  
Precisamos praticar esse exercício: Reconhecer os que ministram sobre nós, 
guardá-los em alta estima e reconhecer o trabalho árduo que realizam sobre 
nós. 
 
Existem níveis de honra: 
 
1. Honra a Deus  
 
Sl 96.7-9: Tributai ao SENHOR, ó famílias dos povos,tributai ao SENHOR glória e 
força.8 Tributai ao SENHOR a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e 
entrai nos seus átrios.9 Adorai o SENHOR na beleza da sua santidade; tremei 
diante dele, todas as terras. 
 
Ml 1.6: O filho honra o pai, e o servo, ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está 
a minha honra? E, se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? — diz 
o SENHOR dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu 
nome. Vós dizeis: Em que desprezamos nós o teu nome?  
 
2. Honra aos pais 
 
Ex 20.12: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na 

terra que o SENHOR, teu Deus, te dá. 

Mt 15.4: Porque Deus ordenou: Honra a teu pai e a tua mãe ; e: Quem 
maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá.  
 
Honrar pai e mãe consiste em ajudar, socorrer, participar, tratar bem, ser leal. A 
Bíblia diz que é uma moeda de investimento que resulta em longa vida na terra 
com o legado do êxito. 
 
O princípio da honra forma caráter de sucesso. Por isso que os filhos que 
desonram os pais e não fazem o caminho de retorno estarão sempre em 
desvantagem. 
 
Mas, essa condição é mudada quando convertemos nosso coração do mau 
caminho (O exemplo do filho pródigo) 
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Porém, Deus ordena aos pais que não levem seus filhos à ira (Ef 6.4), ou seja, 
levar à ira é causar desonra, assim, aquele que provoca a ira está buscando 
desonra. 
Portanto, pais que sabem honrar seus filhos terão uma resposta na história de 
existência muito mais abençoada do que pais comuns. 
 
3. Honra Espiritual 
 
Ml 2.7: Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da 
sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do 
SENHOR dos Exércitos. 
 
Hb 13.17: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles; pois 
velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto 
com alegria e não gemendo; porque isto não aproveita a vós outros. 
 
1 Ts 5.12,13: Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que 

trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam; 13 e 

que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que 

realizam. Vivei em paz uns com os outros.  

Quando honramos nossos líderes espirituais estamos honrando a unção de 
Deus que está sobre eles, portanto honramos a Deus que é o dono da unção. 
 
Além disso, a unção que honramos, é nela que prosperamos.  
 
Honrar é servir. Ao líder que honramos é a ele que nós servimos. Todavia, não 
se honra por finanças ou por bens materiais, honra-se por reconhecimento e 
por amor. 
 
4. Honra Hierárquica 
 
Rm 13.1,2: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não 
há autoridade que não proceda de Deus; e as autoridades que existem foram 
por ele instituídas. 2 De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à 
ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. 
 
5. Honra Social 
 
Pagar impostos: Mc 12.17: 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. 

Honrar as viúvas: 1 Tm 5.3: Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas.  

Honrar os anciãos: 1 Tm 5.1: Não repreendas asperamente os anciãos, mas 
admoesta-os como a pais. 
 
 
A consequência da honra é a prosperidade. Mas a consequência da desonra é 
a ruína. 
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A honra nos leva a caminhar retos. A desonra nos leva pelas esquinas. 
 
A honra é tão valiosa que não tem preço, porque a honra é um selo divino que 
só pode ser tocado mediante alianças. 
 
Por isso, devemos manter as alianças honradas, pois, todos sabem 
publicamente que aquela aliança tem direito à honra.(marido e esposa, pais e 
filhos, pastor e ovelhas, líder e discícipulo). 
 
A única forma de fazer o caminho do retorno é através do 
arrependimento! 
 
Aplicação: 
 
Peça perdão a Deus por toda desonra que você tenha ou tem causado a Ele e 
a pessoas que você deve honrar. 
 
Toma a iniciativa de pedir perdão a essas pessoas e passe a honrá-las, para 
que seja desatada sobre sua vida a bênção da prosperidade. 
 
 

Continua no próximo domingo 


