
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Série: A Recompensa da Honra 
Estudo de Célula 
Mensagem 01 
Tema: Honra é a Chave Mestra de Acesso – Parte 1 

 
Fl  4:17 
“Não que eu procure o donativo, mas o que 
realmente me interessa é o fruto que aumente o 
vosso crédito.” 
 
Introdução 
Estamos iniciando a série A Recompensa da Honra. 
 
Essa série vai ampliar você no conhecimento e 
entendimento em expressar honra e viver honra. 
 
A honra é a chave mestra para o acesso. 
 
Cada chave abre um tipo de porta, mas a honra é 
uma chave mestra que abre todas as portas. 
 
Honra no Hebraico significa literalmente Peso. 
 
A pessoa honrada é tida como poderosa ou 
importante. 
 
Honra no grego tem o sentido de Estima ou Valor. 
 
Honra é consideração, deferência e prova de apreço. 
 
No texto que lemos o apóstolo Paulo nos mostra que 
ele ensina não para ter benefícios pessoais, mas 
para que o povo fosse abençoado. 
 
Hoje veremos dois tópicos: 
 
1. Acesso a Deus através da Honra 
2. Acesso ao coração do irmão ofendido 
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1. Acesso a Deus através da Honra 
 

Quando honramos a Deus somos honrados por Ele. 
 
I Sm 2:30b 
“… porque aos que me honram, hontrarei, porém os 
que me desprezam serão desprezados”.  
 
Há uma promessa aqui para aquele que honra será 
honrado. 
 
É a lei da semeadura: só podemos colher aquilo que 
plantamos. 
 
Honrar é tratar com respeito, e assim a desonra 
restringe o acesso. 
 
Podemos entender, então, que pela honra as portas 
se abrem e pela desonra as portas de fecham. 
 
Sem honra não há acesso e não há favor. 
 
Vejamos uma palavra de Deus através do profeta 
Malaquias: 
 
Malaquias 1:6 a 9 
“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?  
7 Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda 
perguntais: Em que te havemos profanado? Nisto, 
que pensais: A mesa do Senhor é desprezível.  
8 Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, 
não é isso mal? E, quando trazeis o coxo ou o 
enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu 
governador; acaso, terá ele agrado em ti e te será 
favorável? - diz o SENHOR dos Exércitos.  
9 Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos 
conceda a sua graça; mas, com tais ofertas nas 
vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa? - diz o 
Senhor dos Exércitos.” 
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O desprezo com as coisas de Deus mostra desonra e 
impede o acesso. 
 
Sem honra a Deus é impossível acessar a sua 
presença. 
 
A honra é a chave mestra para o acesso. 
 
2. Acesso ao coração do irmão ofendido 
 
Gênesis 32:3 
“Então, Jacó enviou mensageiros adiante de si a 
Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom...”  
 
Jacó envia mensageiros a seu irmão Esaú com 
presentes, buscando um acesso para a reconciliação. 
 
Jacó havia orado, pedindo que Deus permitisse a 
reconciliação, mas também enviou presentes ao seu 
irmão. 
 
Essa é também uma expressão de honra, não é 
lisonja. 
 
Não permita que nada confunda ou impeça a sua 
expressão de honra. 
 
Jamais confunda expressão de honra com suborno. 
 
Jacó orou (Gênesis 32:9 a 12), enviou presentes 
(Gênesis 32.13 a 21) ao seu irmão e foi até ele e se 
humilhou, curvando-se diante do seu irmão (Gênesis 
33:1 a 14) 
 
A reconciliação foi possível porque Jacó se 
expressou em honra ao seu irmão. 
 
A expressão de honra de Jacó acessou o coração do 
seu irmão Esaú e a porta para a reconciliação foi 
aberta. 
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Conclusão 
A honra é a chave mestra para qualquer porta. 
A expressão de honra nos leva a lugares e situações 
nas quais muitas vezes pareciam impossíveis de 
serem acessadas. 
Quando entendemos a grande diferença entre lisonja 
e honra, passamos a viver promessas que antes 
pareciam inalcançáveis. 
 
Para refletir 
A honra abre portas. 
A desonra fecha portas. 
Simples assim. 
 
Para Aplicação 
Desenvolva um estilo vida que tenha como base 
honrar. 
Honre a Deus em toda a sua maneira de viver. 
Honre ao seu próximo sempre. 
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