
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Série: A Recompensa da Honra 
Estudo de Célula 
Mensagem 03 
Tema: A Recompensa da Honra 

 
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. 
O Apóstolo Paulo escreveu em uma carta aos  
Filipenses 3:1 
“Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no 
Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as 
mesmas coisas, e é segurança para vós.” 
 
O Apóstolo Paulo estava dizendo que não se 
cansava ao repetir os ensinamentos, porque seria 
proveitoso para quem ele estivesse ministrando. 
No aprendizado, a fixação se dá pela repetição. 
Se o assunto é importante, fale mais de uma vez. 
No texto que lemos no ínicio, o Apóstolo Paulo está 
dizendo que o seu ensinamento não busca interesse 
próprio, mas é um ensinamento para o benefício 
daqueles a quem ele estava ministrando. 
 
Hoje veremos quatro tópicos do tema  
A Recompensa da Honra 
 
1. A Honra é uma Fonte de Vida Longa e 
Prosperidade 
 
2. Onde nāo há Honra, nāo há Milagres 
 
3. Os Ministros da Palavra são Dignos de 
Duplicada Honra 
 
4. A Honra é uma Chamada para a Prosperidade 
Plena  
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1. A Honra é uma Fonte de 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.”. 
 
Na carta aos Efésios 6:2-3 somos ensinados que 
esse é o primeiro mandamento com promessa: 
 
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. 
 
Ao honrar seu pai e sua mãe você entra pelo portal 
que dá acesso a uma vida longa e próspera. 
 
2. Onde nāo há Honra, nāo há Milagres 
 
Quando Jesus estava na sua terra, a Bíblia nos diz 
que ele não pôde fazer ali nenhum milagre a não ser 
curar um poucos enfermos. 
 
Vejamos Marcos 6.1 a 6: 
 
1 Saiu Jesus dali, e foi para a sua terra, e os seus 
discípulos o seguiam. 
2 Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na 
sinagoga; e muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, 
dizendo: Donde lhe vêm estas coisas? e que 
sabedoria é esta que lhe é dada? e como se fazem 
tais milagres por suas mãos? 
3 Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de 
Tiago, de José, de Judas e de Simão? e não estão 
aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se 
dele. 
4 Então Jesus lhes dizia: Um profeta não fica sem 
honra senão na sua terra, entre os seus parentes, e 
na sua própria casa. 
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5 E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser 
curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as 
mãos. 
6 E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida 
percorria as aldeias circunvizinhas, ensinando. 
 
Jesus, ali, entre os seus, na sua terra, foi tratado 
como uma pessoa comum. 
 
Onde não há honra não há favor. 
 
3. Os Ministros da Palavra são Dignos de 
Duplicada Honra 
 
1 Timóteo 5:17 a 19 
17 Os presbíteros que governam bem sejam 
estimados por dignos de duplicada honra, 
principalmente os que trabalham na palavra e no 
ensino. 
18 Porque diz a Escritura: Nāo atarás a boca ao boi 
quando debulha. E: Digno é o obreiro do seu salário. 
19 Nāo aceites acusaçāo contra um presbítero, se 
nāo com duas ou três testemunhas. 
 
A palavra presbítero se refere aos pastores. 
 
Este é o único texto em toda a Palavra de Deus onde 
você encontrará a expressão dupla honra. 
 
Isso fala de duplicados honorários, isso mesmo, os 
honorários em dobro. 
 
Devemos dar aos ministros do Evangelho o dobro da 
honra que daríamos aos outros líderes. 
 
“Aos que governam bem” isso se refere aos ministros 
do evangelho. 
 
Existem líderes reivindicando honra, mas não 
governam bem nem a própria vida. Não estão nem 
conectados ao corpo de Cristo, que é a Igreja. 
 
 
 

ANOTAÇÕES     

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_ 



 

 

 
São líderes que rejeitam as autoridades e as 
dignidades. 
 
Temos visto pessoas que se expressam em honra e 
prosperam, mas temos visto também, pessoas que 
se expressam em desonra perderem a paz, a saúde, 
a família e até os bens materiais. 
 
4. A Honra é uma Chamada para a Prosperidade 
Plena  
 
Provérbios 3:9 e 10 
9 Honra ao Senhor com a tua fazenda, e com as 
primícias de toda a tua renda; 
10 Entāo se encherāo os teus celeiros 
abundantemente, e transbordarāo de vinho os teus 
lagares. 
 
Honrar ao Senhor com os nossos bens, salários e 
recursos pessoais, atrai o favor de Deus. 
 
Conclusão  
A Bíblia nos ensina que Deus é galardoador daqueles 
que o buscam, ou seja, Deus recompensa aqueles 
que tem o coração no seu Reino, aqueles que 
buscam cumprir os princípios estabelecidos em sua 
Palavra. 
Praticar a honra é um princípio que gera recompensa 
em Deus. 
A recompensa vem de Deus. 
Jamais busque a recompensa humana pelas 
sementes que você planta no Reino de Deus. 
Deus é o dono da semente que você plantou e é 
Deus quem dará o crescimento e frutificação da sua 
semente. 
 
Para refletir 
Onde não há honra, não há favor. 
 
Para Aplicação 
Sempre plante sementes de honra. 
Jamais plante sementes de desonra. 
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