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Os caminhos de prosperidade da
honra

Introdução: Honra envolve estima e recompensa. Ela trás consigo grandes recompensas, recompensas
que Deus quer que recebemos. A honra tem o poder de aprimorar grandemente a nossa vida.
Precisamos tomar cuidado para não perder aquilo que esforçamos para ter. O galardão é uma
recompensa. Hebreus 11,6 revela-nos um Deus galardoador.
Importante saber que ninguém chega a um destino se não sabe começar. Andar por atalhos nos faz
correr riscos. Agora quem guarda os princípios é guardador de Deus, porque Ele se move por princípios.
Porém, quem cumpre princípios é abençoado. Assim a benção e a prosperidade tem um lugar construído
.Sl 37,16-19
1.
As recompensas estão relacionadas a quem estimamos e respeitamos. Mateus 6,5-8 nos
fala de recompensa que esta diretamente ligada aquilo que honramos, isto é, estimamos e amamos. A
recompensa de ser vista pelos homens é como o passar de uma erva, mas a prosperidade dos justos
são eternas. O resultado evidencia o princípio cultivado. Em Genesis 15,1 Deus revela como o Eu sou a
Abraão como o Eu sou o seu galardão o mesmo acontece em salmo 119,9-11; em salmo 57,2 “clamarei
ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa e me recompensa (como aquele que faz com que
Seus propósitos venham existir em nossas vidas).
2.
A honra é uma questão de coração e não de boca. A honra é o mesmo que ser honesto. A
honra não é um discurso mas pratica. Mateus 15, 7-8
A hipocrisia é uma desonra. Podemos falar as palavras corretas e ter as atitudes incorretas. Honra é
quando a fala esta aliada com o coração. Como exemplo os votos de um casamento, palavras fortes e
empenho de honra. Isso quer disser que a honra de um voto esta na capacidade de cumprir o que
se votou.
3.
Honra é reconhecer o lugar que a pessoa ocupa, ter as pessoas como superiores a você
mesmo. O orgulho é um homicídio contra a honra. O orgulhoso só reconhece a si próprio 2Pe 2,10 - Fp
2,3- Pv 22,4
4.
A unção que respeitamos, honramos e a ela nos submetemos e delas recebemos nosso
galardão.Mt 10,41-42
O líder que honramos a ele servimos, devemos aprender a ser servo do líder que esta sobre nós, mas
servindo com honra, sem pesar. Ainda que seja difícil, é possível servirmos. Praticar a honra pode ser
difícil, mas é possível; é um treinamento para o nosso caráter. Exemplo de Elias e Geazi e depois Elias e
Eliseu. Moisés e Josué. Jesus e seus discípulos menos judas (Jo 17, 12) quem honra recebe honra.1Sm
2,30
Os homens seculares buscam aprender para ensinar. Os homens de princípios aprendem para viver. A
própria vida se transforma em uma escola. A maneira como vivemos denuncia o caráter que possuímos,
sendo assim é a maneira como vivemos que ensina as pessoas.

Conclusão: uma mulher derramou um óleo precioso na cabeça de Jesus. Algumas pessoas ficaram
indignados, porém Jesus a recompensou (Marcos 14,3-9) em outra história uma mulher derrama um óleo
aos pés de Jesus e o dono da casa dúvida do caráter de Jesus e foi advertido por Jesus. Jesus advertiu
seu coração sem honra (Lucas 7, 36-47)
Tres pessoas:
1. Quem derrama honra
2. Quem julga
3. Quem quer tirar o lucro da honra prestada
Precisamos aprender a pagar o preço pela honra. E para isso, é preciso expor a nossa alma. A alma
.
precisa se submeter ao principio da honra que é colocar-se na posição de servo.

