
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Série: A Recompensa da Honra 
Estudo de Célula 
Mensagem 04 
Tema: A Lei do Reconhecimento 

 
João 1.1,2,11 e 12 
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, 
e o Verbo era Deus. 
Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele 
nada do que foi feito se fez. 
Veio para o que era seu, mas os seus não o 
receberam. 
Mas a todos os que o receberam, aqueles que crêem 
no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos 
de Deus.” 
 
Introdução 
 
Na Série A Recompensa da Honra temos entendido 
mais do que nunca a importância de honrarmos a 
Palavra de Deus. 
Os princípios estabelecidos por Deus em sua imutável 
Palavra nos levam a caminhar rumo ao prêmio da 
soberana vocação, como nos ensinou o Apóstolo 
Paulo (Filipenses 3:14), mas também nos levam a 
viver o melhor dessa terra, conforme as palavras do 
profeta Isaías (Isaías 1:19). 
Quando reconhecemos a importância em observar a 
Palavra de Deus, passamos a desejar viver cada um 
dos seus princípios, e esse desejo pelas coisas de 
Deus e sua Palavra nos levarão a viver os princípios 
e, consequentemente, viveremos as promessas 
atreladas aos princípios.  
 
Todas as coisas foram criadas pela Palavra. 
Tudo é estabelecido pela Palavra. 
Jesus é a Palavra e sem ele nada do que foi feito se 
fez (João 1:1 e 2) 
 
Vimos, no texto que lemos, que todos que receberam 
Jesus, todos aqueles que creram, todos aqueles que 
o reconheceram como o salvador, receberam o poder 
de serem feitos filhos de Deus. 
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Hoje veremos dois tópicos do tema  
A Lei do Reconhecimento 
  
1. Reconheça a Importância da Palavra de Deus 
2. Reconheça a Importância dos Ministros de Deus 
em sua vida 
 
1. Reconheça a Importância da Palavra de Deus 
João 1.1,2,11 e 12 
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, 
e o Verbo era Deus. 
Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele 
nada do que foi feito se fez. 
Veio para o que era seu, mas os seus não o 
receberam. 
Mas a todos os que o receberam, aqueles que crêem 
no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos 
de Deus.” 
 
Jesus é o verbo. Jesus é a Palavra. 
Todas as coisas foram criadas pela Palavra. 
Tudo é estabelecido pela Palavra. 
Jesus é o libertador, é o salvador da humanidade. 
Jesus é a expressão máxima do amor de Deus por 
nós. 
 
João 3:16 
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu 
seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 
ao pereça, mas tenha a vida eterna. 
 
Jamais despreze a Palavra de Deus. 
Honre a Palavra com todo o seu ser. 
Cumpra os príncipios estabelecidos por Deus e viva as 
promessas. 

 
2. Reconheça a Importância dos Ministros de Deus 
em sua vida 
2 Reis 4:8 a 10 
“Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Suném, 
onde havia uma mulher rica que o reteve para comer; 
e todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia 
para comer. 

ANOTAÇÕES     

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_ 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/2rs/4/8-10+


 

 

E ela disse a seu marido: Tenho observado que este 
que passa sempre por nós é um santo homem de 
Deus. 
 Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro; 
e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma 
cadeira e um candeeiro; e há de ser que, quando ele 
vier a nós se recolherá ali.” 
 
É possível que pessoas de Deus passem por nossa 
vida e não haja em nós o reconhecimento de que são 
homens de Deus. 
O próprio Jesus por muitos era visto apenas como “o 
filho do carpinteiro”, uma pessoa comum. 
Mas no texto vemos que essa mulher reconhece Elias 
como um santo homem de Deus. 
Quando a mulher atribuiu a importância devida ao 
profeta de Deus,  foi estabelecida a benção sobre ela 
e sobre a sua casa. 
Ondé há honra, há favor de Deus. 
Reconhecer é honrar, e ela não ficou apenas nas 
palavras, mas ela materializou seu reconhecimento, 
construindo um quarto no terraço da sua casa para 
hospedar o homem de Deus. 
E essa mulher viveu um dos milagres mais 
extraordinários: ela era estéril e agora sob a palavra 
do profeta vai dar à luz o filho desejado. 
A honra que ela deu ao ministro de Deus, profeta Elias, 
a levou a esse milagre. 
 
Os ministros da Palavra são dignos de duplicada honra 
 
1 Timóteo 5:17 a 19 
“Os presbíteros que governam bem sejam estimados 
por dignos de duplicada honra, principalmente os que 
trabalham na palavra e no ensino. 
Porque diz a Escritura: Nāo atarás a boca ao boi 
quando debulha. E: Digno é o obreiro do seu salário. 
Nāo aceites acusaçāo contra um presbitero, se nāo 
com duas ou três testemunhas.” 
 
Deus conectou essa mulher a Elias para que ela fosse 
abençoada. 
Quando Deus quer mudar a sua sorte ele conecta você 
a alguém, quando Deus quer proteger você, ele 
desconecta você de alguém. 
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Conclusão  
Só podemos desfrutar daquilo que reconhecemos 
como real. 
Se eu reconheço que o cumprimento de cada uma das 
promessas de Deus são para os dias de hoje, é isso 
que eu vou viver. 
Deus se importa em estabelecer sobre seus filhos 
Ministros da Palavra que sejam idôneos, que vivam 
verdadeiramente o Reino de Deus, portanto são 
dignos de duplicada honra, conforme nos ensina a 
Palavra. 
 
Para refletir 
Você prospera na unção a qual você honra. 
 
Para Aplicação 
Reconheça a importância da Palavra de Deus. 
Honre a Palavra com seu comportamento. 
Honre os ministros que Deus estabeleceu em sua vida. 
Viva as promessas de Deus. 
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