
 

 

 

A HONRA É UM MANDAMENTO QUE PROLONGA A VIDA! 
 

Hoje em nossa reunião conversaremos 

sobre A HONRA. O nosso Pastor nos ensinou que 

servimos a Deus por honra, pois não somos mais 

servos e sim amigos de Deus, somos os seus filhos 

e ao servirmos temos o entendimento que não 

servimos para receber algo e sim servimos porque 

já recebemos e por isso O honramos.  

Honrar é um mandamento do Senhor, o 

primeiro seguido de promessa: os dias de vida de 

quem honrar os pais, por exemplo, serão 

prolongados.  

Dos dez mandamentos, sete envolvem a 

honra. Mas a cada nova geração o princípio da 

honra se perde um pouco mais. Filhos desonram 

pais por não entenderem esse princípio e por não 

serem educados com base nele, resultando, assim, 

em famílias desestruturadas e destituídas.  

As pessoas não aprendem mais a honrar os 

mais velhos. E quem não sabe honrar alguém que 

vê, com quem convive, como honrará um Deus que 

não vê?  

Em 1 Samuel 2, lemos a história de um 

sacerdote. Seus filhos desonraram o Senhor, e 

aquele homem não fez nada a respeito; não os 

corrigiu e nem os repreendeu. Podemos concluir 

que Eli honrava mais seus filhos do que a Deus. 

Por conta disso, Deus o destituiu da função de 

sacerdote, e os filhos dele morreram no mesmo dia. 

Eli também morreu quando recebeu a notícia do 

falecimento dos rapazes.  

A desonra está matando relacionamentos 

entre marido e mulher, pais e filhos, amigos, 

patrões e empregados.  

Em 1 Samuel 2:30, Deus promete honrar 

aqueles que o honrarem e desprezar aqueles que o 

desprezarem. Quando Eli foi escolhido como 

sacerdote, foi honrado pelo Senhor perante todo o 

povo. Deus honra as pessoas publicamente; da 

mesma forma, precisamos responder a esse 

tratamento honrando-o com tudo que somos e 

temos.  

Esaú desprezou a primogenitura e a honra 

de ser o patriarca de Israel. Foi algo tão terrível na 

sua vida que ele buscou uma oportunidade de 

reverter sua situação, porém não a encontrou (Hb 

12.17).  

 

 

 

Muitas vezes, sua atitude de desonra o 

levará a uma situação que não terá volta.  

Desprezar Deus, os pais, o líder, o pastor, 

os governantes e todos aqueles que o Senhor 

determinou que o abençoassem é desonrá-los.  

Dar as costas a um rei era considerado 

desonra. Hoje, contudo, é comum vermos filhos, 

maridos, esposas, discípulos e funcionários agindo 

com desprezo e indiferença, carregando o pecado 

da desonra.  

O filho pródigo desonrou o pai requerendo 

a herança enquanto este estava vivo e 

desperdiçando-a com coisas fúteis e mundanas.  

Mas, um dia, aquele filho reconheceu seu 

erro, voltou para casa e admitiu para o pai que não 

era mais digno de ser tratado como filho. Por causa 

do arrependimento deste, o pai o recebeu 

novamente e restituiu-lhe a honra e os privilégios 

de filho.  

O arrependimento implica identificar o erro 

e mudar de atitude, não reincidindo na falta. É um 

ato honroso.  

Honre quem Deus tem colocado em sua 

vida e, principalmente, honre o Senhor com tudo o 

que você possui.  Ele o honrou primeiro permitindo 

que você chegasse até essa posição.  

Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: “Na 

verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de 

teu pai andariam diante de mim perpetuamente; 

porém agora diz o Senhor: Longe de mim tal coisa, 

porque aos que me honram honrarei, porém os que 

me desprezam serão desprezados”. 1 Samuel 2. 30 

 
  

 

SEMANA 06 À 12 DE 

JULHO DE 2020. 

“Honra a teu pai e a tua mãe, para que se 

prolonguem os teus dias na terra que o 

Senhor teu Deus te dá.” Êxodo 20:12 

QUEBRA-GELO: A honra é um mandamento. 

Pensando nisso peça que as pessoas de seu GF on-

line enviem msg por Whats ou publiquem em suas 

Redes Sociais: 1) honrando a seus pais (se estão com 

vida); 2) uma msg pessoal ao seu pastor e/ou a um 

grande amigo que lhe ajudou, honrando-o por isso. 
 


