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O serviço e a honra

Introdução: Ao se esvaziar de sua glória Jesus se fazer um semelhante a nós, com isso nos tratou
em honra. Um rei que se vestiu igual a nós. Um rei que andou e anda no meio do povo, que se
importa, se compadece e sente as nossas dores e sofrimento. Seu esvaziamento demonstra o seu
serviço e o seu serviço nos fez como superiores (Fp 2,3).
Jesus por nos tratar como superiores, isto é honra fez de sua vida um serviço a toda humanidade e o
ápice de seu servir se deu quando morreu em uma cruz. A cruz era a pior execução dada aqueles
considerados como a escoria da humanidade, o executado era exposto a humilhação, escárnios,
xingamentos e a vergonha. Entretanto Jesus extraiu da vergonha a honra (Isaias 61,7). Recebeu a
dupla honra sendo reconhecido nos céus, na terra e debaixo da terra. Também atraiu sobre si a
plenitude dos tempos (Efesios 1,10) e a honra de abrir os livros (Apocalipse 5,2-4). Jesus é o
exemplo de que o serviço atrai honra e a honra nos dá novos acessos.

Serviço atrai honra e a honra libera novos acessos:
1. A nobreza de um rei está no serviço prestado. Os nobres que servem são honrados e adorados.
Jesus nos ensinou que os maiores são os menores (Lucas 22,23-38) por qual razão? Pela honra. A
honra não é imposta mas conquistada. Uma pessoa honrada tem o acesso para governar. A quem
damos honra entregamos nosso coração.
Lucas 22, 26-27 1Pedro 2,17
2. O serviço dá sentido e valor a quem prestamos honra. Exemplo do bom samaritano, que ao deparar
com um homem moribundo deu a ele honra, servindo-o. Enquanto isso um o sacerdote e um levita
não deram valor aquele homem. (Lucas 10,30-37)
3. Quando honramos as pessoas não às ignoramos, por esta razão temos o acesso para atrair o céu
na terra.
4. Um Rei que nos chama de reis e sacerdotes inaugura um reino de iguais isso é honra (Apocalipse
1,6-8). Não somos tratados como um qualquer como pobres coitados. Somos reis e sacerdotes. Jesus
nos vê como reis e sacerdotes. Apocalipse 1,5-6
• A função de um rei é o governo que faz com que aja paz, alegria e justiça. A nos cabe o governo
dos mordomos que ministram em alegria, paz, justiça e amor. Sua plataforma é o serviço
• A função do sacerdote é estar perante a Deus. Temos livre acesso por Jesus ao coração do Rei dos
reis. Este se dá por intimidade. E a intimidade nos dá profundidade. 1Co 2, 10-11
Conclusão: Quem serve por amor atrai honra, quem serve governa e é por Deus estabelecido em
posições de influencia. Uma pessoa honrada é quem presta honra. A honra é um lugar de proteção e
auxilio.

Avisos:
ATENÇÃO : Para o inicio das aulas da ED. É nesse próximo domingo, as aulas do primeiro módulo serão no
templo, as demais aulas serão na EMMaria Hastereiter. Inicio é as 8:30h – FAÇA JÁ SUA MATRICULA – pode ser
no balcão de informações, ou pelo zap 98703-2710 – SE QUISER ADQUIRIR AS REVISTAS DOS MÓDULOS, pode
encomendar nesse numero tbm. Para a sala do 2º andar do templo, as revistas novas também já chegaram, os
valor das revistas ficaram em R$14,00, e o pagamento é feito no ato da entrega.

REEMPACTO- Dias 15, 16 e 17 de fevereiro, as inscrições para os encontristas estão no nosso site
www.metodistavalentim.com.br, lá você tem a opção de boleto bancário/ cartão de crédito/ cartão de débito. .
Mas atenção a opção de boleto bancário é somente até o dia 11/02, depois somente cartão de crédito. Para os
servos a inscrição será feita no balcão de informações.

