
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Série: A Recompensa da Honra 
Estudo de Célula 
Mensagem 02 
Tema: Honra é a Chave Mestra de Acesso – Parte 2 

 
Filipenses  4:17 
“Não que eu procure o donativo, mas o que 
realmente me interessa é o fruto que aumente o 
vosso crédito.” 
 
Introdução 
Estamos estudando a série A Recompensa da Honra. 
 
Nessa série temos sido ampliados no conhecimento e 
entendimento em expressar honra e viver honra. 
 
A honra é a chave mestra para o acesso. 
 
Relembrando: 
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. 
 
Pela honra portas se abrem. 
Pela desonra portas de fecham. 
 
Sem honra não há acesso e não há favor de Deus. 
 
Hoje veremos três tópicos do tema:  
Honra é a Chave Mestra de Acesso 
 
1. Honrar as Autoridades 
 
2. Honrar Pai e Mãe dá acesso à vida longa e 
prosperidade 
 
3. Honrar aqueles que foram enviados por Deus 
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1. Honrar as Autoridades 
 
A honra às autoridades tem sido banalizada em 
nossos dias. 
 
Muitos rejeitam qualquer tipo de governo e difamam 
as autoridades. 
 
Outros utilizam a falsa afirmação de que todo mundo 
é igual. 
 
Mas a Palavra de Deus nos exorta, nos ensina que 
as autoridades são dignas de honra. 
 
Veja o texto no livro de Judas, versos 5 a 11: 
 
5 Quero lembrar-vos, se bem que já estais cientes de 
tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo salvo 
um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois 
os que não creram. 
6 E aos anjos que não guardaram o seu principado, 
mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem 
reservado em prisões eternas, na escuridão, para o 
juízo do grande dia. 
7 Assim também Sodoma e Gomorra, e as cidades 
circunvizinhas que, havendo-se prostituído como 
aqueles, e ido após outra carne, foram postas como 
exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. 
8 Contudo, semelhantemente também estes falsos 
mestres, rejeitam toda a autoridade, e blasfemam das 
dignidades. 
9 Mas, o arcanjo Miguel, quando contendia com o 
Diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, 
não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, 
mas disse: O Senhor te repreenda. 
10 Estes, porém, difamam a tudo o que não 
entendem; e naquilo que compreendem de modo 
natural, como animais irracionais, até nisso se 
corrompem. 
11 Ai deles! Entraram pelo caminho de Caim, 
movidos pela ganância, foram levados pelo erro de 
Balaão; pereceram na revolta de Coré. 
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2. Honrar Pai e Mãe dá acesso à vida longa e 
prosperidade 
 
Deuteronômio 5:16 
“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.” 
 
A honra ao pai e mãe independe do caráter dos seus 
pais ou das atitudes deles. 
 
A honra ao pai e mãe é um mandamento de Deus, 
então a obediência a esse mandamento trará a 
benção da prosperidade e vida longa. 
 
Jamais exponha as fraquezas ou debilidades dos 
seus pais porque essa atitude pode trazer maldição. 
 
E isso se aplica também aos seus pais espirituais. 
 
Observe o que ocorreu com Noé e seus filhos: 
Gênesis 9:20 a 29 
 
20 Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma 
vinha.              
21 Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu 
dentro de sua tenda.              
22 Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo 
saber, fora, a seus dois irmãos.              
23 Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-
na sobre os próprios ombros de ambos e, andando 
de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, 
sem que a vissem.              
24 Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe 
fizera o filho mais moço              
25 e disse: Maldito seja Canaã; seja servo dos servos 
a seus irmãos.              
26 E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem; e 
Canaã lhe seja servo.              
27 Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas 
de Sem; e Canaã lhe seja servo.              
28 Noé, passado o dilúvio, viveu ainda trezentos e 
cinqüenta anos.              
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29 Todos os dias de Noé foram novecentos e 
cinqüenta anos; e morreu.              
Mesmo a atitude de Noé estando errada ao 
embriagar-se, não dava direito ao filho de expor a 
nudez de seu pai. 
 
O filho expôs a debilidade de seu pai. 
 
Lembrando que isso se aplica também aos pais 
espirituais. 
 
Ninguém que expõe um líder, fica impune. 
 
3. Honrar aqueles que foram enviados por Deus 
 
João 13:20 
“Em verdade, em verdade vos digo: Todo aquele que 
receber o que eu enviar, a mim me recebe; e aquele 
que me receber, recebe aquele que me enviou.” 
 
Quando você rejeita aquele que Deus enviou, você 
rejeita ao próprio Deus. 
 
Quando você recebe aquele que Deus enviou, recebe 
galardão. 
 
Observe o que Jesus nos ensina em Mateus 10:40 a 
42: 
 
40 Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me 
recebe, recebe aquele que me enviou. 
41 Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, 
receberá galardão de profeta, e quem recebe um 
justo na qualidade de justo, receberá galardão de 
Justo. 
42 E quem der a beber, ainda que seja um copo de 
água fria a um destes pequeninos, por ser meu 
discípulo, em verdade vos digo que de modo algum 
perderá o seu galardão. 
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Conclusão 
Vemos que a honra abre acesso e a desonra fecha o 
acesso. 
Entendemos, também, que a honra precisa estar 
dentro de nós, no nosso coração, para que flua de 
maneira mais natural em nosso comportamento. 
Mas ainda que o desejo de honrar não seja natural, 
devemos honrar pela obediência a Deus. 
A honra nos dá acesso a lugares que jamais 
imaginaríamos poder entrar. 
A honra libera o favor de Deus de maneira 
extraordinária. 
Desfrute das promessas pela expressão da honra 
 
Para refletir 
Todo mundo é igual, mas nem todos são iguais. 
 
Para Aplicação 
A Honra é a Chave Mestra de Acesso. 
Honre a Deus. 
Honre os seus pais e irmãos. 
Honre as autoridades. 
Honre aqueles que foram enviados por Deus. 
Desfrute das promessas pela expressão da honra. 
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