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VIDA CONTAGIANTE Estudo 013 HONRA CONTAGIANTE 
Disse Jesus: “Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta, e                
quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo.” Mateus 10.41 
 
Honra gera relacionamentos e prolonga a vida! A nobreza cresce no solo da honra.  
 
Reconhecer exatamente quem são as pessoas e dar a elas o que elas merecem, e assim                
recebermos o presente que elas são em nossas vidas. Reconhecer e discernir o dom, a unção e o                  
que Deus está fazendo através de uma pessoa, para assim honrá-la da maneira correta.  
 
Assim devemos ter muito cuidado com apelidos. Muitos apelidos foram dados de forma pejorativa e               
negativa a uma pessoa e representa um peso, um estigma. É na verdade é uma desonra! Não                 
podemos plantar desonra na vida de ninguém! 
 
A VIDA FLUI ATRAVÉS DA HONRA 
 
Existe um Reino de Deus, que tem uma cultura diferente do reino desse mundo caído e agonizado                 
pelo pecado. A cultura do Reino traz cura, restauração, alegria, paz, esperança, santidade... 
 
Jesus veio estabelecer essa cultura na igreja local e Dele temos que receber e aprender o modelo. 
 
Se Deus escolheu trazer seu Reino aqui, é para vivermos ELEVADOS já na cultura do céu. “Pai                 
nosso, que estás nos céus!” A humanidade tem, pelas antigas religiões pagãs, uma relação muito               
hostil entre Deus e o homem.  
 
Nosso Deus, através do seu filho, nos propõe algo completamente diferente. Relação entre “PAI e               
FILHO”. 
 
“Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se                
tornarem filhos de Deus.” João1.12. Paternidade não é uma questão de função, mas de              
identidade! 
 
Abandone a cultura de orfandade, que gera a desonra, para que você viva a cultura da paternidade,                 
que gera abundância de honra! Esteja bem resolvido e satisfeito como filho e filha de Deus, e assim                  
você poderá viver a vida da honra de ser pai e mãe espiritual.  
 
O diabo não quer que você viva a honra da paternidade, porque ele não gera filhos, apenas                  

séquitos oprimidos.  
 
O mundo honra suas “celebridades”... Quem sabe voce outrora já pulou gritando o nome de um                
artista. Em um show... Já escreveu nome do seu ator no caderno, já pagou caro, virou a noite, já                   
ficou em filas por um show... A Pergunta é, É COM JESUS? E COM DEUS? É COM O ESPIRITO                   
SANTO? Exalte, honre, promova! Viva de forma diferenciada. CONTAGIA COM HONRA! 
 
Quantas vezes o nome do Senhor está sendo desprezado, difamado, desonrado, escarnecido no             
mundo, desde o princípio até hoje? Temos que sobrepor isso com palavras que glorifiquem esse               
nome. COM ATITUDES DE HONRA. 
 
Santificar o nome do Senhor sobre a terra! 
 
Tiago: 4. 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto                
qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/10/41
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/1/12

