
Hoje estamos vivendo um tempo em que respeitar, honrar alguém é 
vergonhoso, é constrangedor, por tornar-nos alvo de criticas.

Honra

Romanos 13.7
Dai a cada um o que lhe é devido: a quem tributo, tributo; a 

quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, 
honra.

Para recebermos de Deus muitas coisas que Ele tem preparado 
para nós, temos que utilizar uma chave, e essa chave é a honra.

Existem pessoas que são muito bem preparadas, são extremamente 
competentes, até trabalhadoras mesmo, porém, não procuram 
honrar a ninguém. Nem pais, nem autoridades, nem líderes 
espirituais, nem seu cônjuge, nem seus chefes no emprego, etc...

É por isso que o inimigo tem procurado eliminar a honra da 
experiência humana. Foi assim desde o princípio e mais ainda em 
nossos dias.

I – Como a desonra entrou no universo

Satanás era o líder do coral celestial. Seu nome em hebraico se 
pronuncia BEN-SHACHAR, que significa FILHO DA HONRA. Lucifer 
é uma tradução em latim da palavra hebraica Heilel “estrela da 
manhã”, que aparece uma única vez na Bíblia, em Isaías 14.12. 

Um dia enquanto ele dirigia o coro angelical e os anjos todos 
adoravam ao Senhor, dizendo que o seu nome era santo, ele 
começou a cobiçar para si a adoração. “Subirei acima das mais 
altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.” Isaías 14.14 

E Ben-Shachar, conseguiu com o seu discurso convencer um terço 
dos anjos. E quando Deus percebeu a trama de Ben-Shachar ele 
disse: “Pare a adoração”. Adoração não pode ser misturada com a 
desonra. Tem muito líder adorando a Deus, mas desonrando a sua 
liderança. Eles não sabem que estão sob a influência de 1/3 dos 
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anjos caídos.

Até os céus entraram em divisão por causa da desonra. Ben-
Shachar – o filho da adoração, o filho da honra, ele é quem 
comandava tudo, mas quando ele começou a querer para si, entrou 
a desonra. 

Se no céu, onde não havia nenhum tipo de pecado, a desonra 
conseguiu entrar e causar tamanha divisão, imagine dentro da igreja. 

Por isso temos que nos purificar diante de Deus e pedir perdão 
quando agimos, pensamos ou falamos sob a influência de Ben-
Shachar. 

Quando Ben-shachar foi expulso dos céus ficou um buraco na 
adoração. E hoje a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros 
adoradores para cobrir essa vaga deixada nos céus.

Ben-Shachar recebeu a recompensa da desonra. 

. Perdeu o direito à presença de imediato. Deus falou, “não ando 
mais com você”. 

. Perdeu os dons, porque nunca mais tocou para Deus. 

. Perdeu a unção que hoje está sobre nós. 

. Perdeu as chaves. E hoje nós temos as chaves do reino. Aleluia! 

O diabo perdeu tudo e hoje ele tem ciúmes de nós. Porque um dia 
ele viu o homem andando no meio do Éden e ficou confuso, porque 
ele achava que era o próprio Deus, pois alí estava alguém com a 
imagem e a semelhança do Altíssimo, tudo o que ele queria.

E hoje ele só tem um alvo, levar-nos a andar no mesmo princípio 
que ele anda. O princípio da desonra. Para perdermos tudo o que 
Deus tem para nós.

II - Um momento pode decidir a nossa vida

a. O exemplo de Roboão - I Rs. 12:1-14 Em vez de seguir o 
conselhos dos mais velhos, o jovem Roboão deu ouvidos aos seus 
amigos jovens e por causa disso o reino foi dividido. Uma escolha 
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errada custou-lhe caro para o resto da vida. 

Todos temos momentos que decidem nossa vida. Eles são como 
provas com direito a consulta. O problema é que nem sempre 
percebemos que estamos sendo testados. 

b. O exemplo de Esaú – Gn 25.29-34. É incrível como apenas uma 
sopa de ervilhas teve o poder de definir a vida de Esaú (Hb 
12:16-17). Depois não houve lugar de arrependimento para ele. 

c. O exemplo dos espias no deserto - O povo de Israel tinha 
reclamado, murmurado e desobedecido, mas parece que nada disso 
teve o poder de definir a vida deles. Mas chegou um dia quando isso 
aconteceu. Doze espias foram enviados, mas, dez voltaram com um 
relatório desanimador. Todo o povo os seguiu e começou a reclamar 
como antes, mas dessa vez o resultado lhes custou caro. Eles 
jamais entrariam na terra e teriam de vagar pelo deserto pelo resto 
da vida. Em um momento perderam tudo pelo que haviam lutado 
para possuir. 

Isso nos ensina que não devemos simplesmente obedecer a Deus. 
Devemos captar o seu coração.

III - Há vários níveis de recompensas

Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado 
com esforço, mas para receberdes completo galardão (II Jo. 8).

Esse é o alvo: “não perder o galardão completo”. Deus é um Deus 
galardoador (Hb. 11:6). 

a. Uma recompensa parcial - O exemplo de Nazaré (Mc. 6:1-6) 
Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns 
poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Mc. 6:5 Não é que o 
Senhor não quis fazer nenhum milagre, mas ele não pôde fazer 
nenhum milagre. Jesus não estava retendo nada, ele apenas não 
pôde fazer. 

O que impediu Jesus de fazer milagre em Nazaré? A explicação 
de Jesus para o fato de não poder fazer milagres em Nazaré é que 
eles não o honraram (Mc. 6:4). Em Nazaré, sua cidade, Ele era um 
profeta sem honra. 
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Honra significa apreciação, estima, respeito e reconhecimento. 
Podemos honrar com pensamentos, palavras ou atos, mas a 
verdadeira honra sempre procede do coração. O Senhor disse: 
Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e 
com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de 
mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos 
de homens, que maquinalmente aprendeu. Is. 29:13

Os homens de Nazaré não trataram o Senhor com honra. Não o 
reconheceram como ungido de Deus e alguém importante. O viram 
como uma pessoa qualquer e não como o enviado de Deus. Por 
causa disso nenhum milagre notável aconteceu entre eles. Talvez o 
Senhor curou uma dor de cabeça, um resfriado e dores nas costas.

b. Nenhuma recompensa - Ora, aconteceu que, num daqueles 
dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados 
fariseus e mestres da Lei, vindos de todas as aldeias da 
Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava 
com ele para curar. Lc. 5:17

O poder de Deus estava sobre Jesus para curar, mas será que 
dentre tantos mestre da lei não havia nem sequer um doente? É 
provável que havia muitos, mas nenhum deles foi curado pelo 
Senhor. Eles não haviam desonrado o Senhor com palavras naquele 
dia, mas o haviam desonrado no pensamento, e por causa disso não 
receberam nada de Deus. 

c. A recompensa completa - Em Mateus 8:5 a 13 temos a história 
do centurião romano. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o 
centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em 
minha casa; mas apenas manda com uma palavra, e o meu 
rapaz será curado. Mt. 8:7-8

Aquele era um romano conquistador falando de um conquistado. É 
como se um coronel do exército americano dissesse a um 
encanador iraquiano: “não sou digno de ir à sua casa”. Você percebe 
como aquele homem honrou a Jesus? 

Jesus disse que não achou fé como a daquele homem em Israel 
(verso 10). Isso significa que ele tinha mais fé que João Batista. 
Tinha mais fé até do que Maria, a mãe de Jesus. 
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IV - Não existe honra sem serviço. Aquele que de fato honra de 
alguma forma estará servindo. Quem diz que honra mas não serve, 
não honra de fato. 

Vejamos alguns exemplos bíblicos de pessoas que honraram 
servindo: 

a) Eliseu - Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de 
Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante 
dele; ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou 
o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após 
Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe e, então, 
te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta; pois já sabes o que 
fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de 
bois, e os imolou, e, com os aparelhos dos bois, cozeu as 
carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então, se dispôs, e 
seguiu a Elias, e o servia. I Rs.19.19-21

Eliseu se dispôs a servir a Elias. Mas veja o que diz em II Rs. 3.11 
"Perguntou, porém, Josafá: Não há, aqui, algum profeta do 
SENHOR, para que consultemos o SENHOR por ele? Respondeu 
um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, 
que deitava água sobre as mãos de Elias.” Muita gente não 
recebe a unção porque não tem disposição para servir. Eliseu não 
começou fazendo milagres, ele começou carregando água para lavar 
as mãos e provavelmente os pés de Elias. 

b) A Mulher Sunamita – II Rs. 4.8-10 Ela preparou um quarto para 
receber o profeta de Deus na sua casa. Quando Eliseu passava em 
frente a casa da viúva todos os dias, ela comentava com o seu 
marido: “Lá vai o homem de Deus”. E ela junto com o esposo 
decidiram construir um quarto para receber o profeta em sua casa. O 
Resultado é que o profeta a recompensou e ela que não podia ter 
filhos teve um filho. “Certo dia, passou Eliseu por Suném, onde 
se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. 
Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela 
disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é 
santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima, um 
pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma 
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cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro; quando ele vier 
à nossa casa, retirar-se-á para ali.” II Reis 4.8-10 

c) A mulher que lavou os pés de Jesus: “Seis dias antes da 
Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele 
ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali, uma ceia; 
Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à 
mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo 
puro, mui precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os 
seus cabelos; e encheu-se toda a casa com o perfume do 
bálsamo.”João 12.1-3 

Se alguém honra, de alguma forma ele está preocupado em 
descobrir como servir. Muitas vezes em pequenos gestos como 
servir um copo d’água, outras vezes se esforçando para atender um 
desejo daquele que está sendo honrado. “E quem der a beber, 
ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, 
por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo 
algum perderá o seu galardão.” Mt. 10.42

d) Os homens de Davi com perigo da vida pegaram água para 
Davi - A honra tem o desejo de ver o outro feliz. Suspirou Davi e 
disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta 
de Belém! Então, aqueles três valentes romperam pelo 
acampamento dos filisteus, e tiraram água do poço junto à porta 
de Belém, e tomaram-na, e a levaram a Davi; ele não a quis 
beber, porém a derramou como libação ao SENHOR.” II Samuel 
23.15-16

V - A honra aos pais

Efésios 6.1-3 - Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no 
Senhor, porque 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.

Atitudes de quem honra: Obedecer e honrar

Recompensas: Prosperidade e vida saudável (longa)

Conclusão
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O mundo continuará a caminhar sobre a desonra, mas nós aqui na 
IDPB Cidade Nova podemos mudar isso, a partir de hoje!

Basta você decidir expulsar da sua vida toda influência de Satanás 
(Bem-shacha) e colocar em prática atitudes de honra, de respeito e 
de obediência. Então, Deus irá liberar sobre sua vida tudo o que Ele 
tem reservado pra você antes mesmo de tê-lo(a) gerado.

⦁ Declaração de amor e respeito dos filhos aos pais

⦁ Oração dos pais abençoando os filhos.

⦁ Oração abençoando todos os pais presentes
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