
:: Estudos para Células:: 

O CÓDIGO DA HONRA Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Pr Adão Brasileiro 

NÍVEIS DE HONRA (Lição 2) 
“Portanto, daí um o que deveis: a quem tributo, tributo;a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.” (Romanos 13:7) 

 

Graça e Paz amados. Estamos aprendendo sobre Honra, com certeza Deus Ampliará o nosso nível de Honra 

Amém? ... Encontramos pessoas codificadas, umas para defesas, outras para se autofirmarem ou para proteger o 

patrimônio da idoneidade. Outras, ainda, colocam muro no seu mau caratismo. Somos indivíduos curiosos, 

enigmáticos, como uma caixa preta de uma aeronave. Guardamos segredos que só peritos para decifrarem as 

realidades incógnitas da alma. O código da honra é um alerta, porque é um encontro de uma chave para abrir o 

portal da alma e fazer uma verdadeira faxina, tirando os excessos, conservando os valores, e restaurando o 

patrimônio mais valoroso que o homem possui: a fidelidade.  

No estudo anterior começamos a falar sobre os níveis de honra, HONRA A DEUS, HONRA AOS PAIS, 

HONRA ESPIRITUAL... e hoje daremos continuidade. 

 

Continuação:… 

 

4 – HONRA HIERÁRQUICA; Vemos hoje as pessoas tendo uma dificuldade de se submeter as autoridades 

constituídas, como Patrões, Prefeitos, Guardas, e etc... No livro de I Sm nos Cap. 23 e 24 vemos Davi honrando a 

vida de Saul, porque Saul era uma autoridade constituída por Deus. Davi teve oportunidade até mesmo de matar 

a Saul, porém não o fez.  Devemos honrar aqueles que estão sobre nós, autoridades que foram constituídas por 

Deus. A Honra é uma semente. Quem planta tem direito à colheita!  

 

5 – HONRA SOCIAL COMO: 

 

a) Pagar Impostos; Quando falamos em Imposto, Tributos, Taxas, Multas, e outras, o coração fecha, 

criamos de imediato um argumento sólido para justificar a nossa Inadimplência. Jesus certa feita foi 

questionado a esse respeito; No Livro de Marcos 12:14 há uma pergunta a Jesus se era correto dar tributo 

a Cesar, então: “E Jesus, respondendo, disse-lhes: Daí, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é 

de Deus. E maravilharam-se dele.” (Mc 12:17). As pessoas hoje vão se maravilhar com você! 

 

b) Honrar as Viúvas; Quando possuímos a velha natureza, temos os códigos, as regências da velha 

natureza. Mas logo que recebemos a nova natureza, um novo código se nos é instalado. É como se Deus 

mudasse a nossa CPU, e nos desse novas informações. Porém, quem acessará o novo código da nossa 

alma? Quem deixará ter acesso a essa preciosidade? Porque falamos isso? Porque não podemos deixar 

nada passar despercebido. A Biblia diz: “Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas.” (I Timóteo 

5:3). Naquela época, uma mulher quando perdia seu companheiro, ela ficava totalmente desamparada, 

pois só o homem tinha o acesso para trabalhar, e trazer o sustento. A Mulher ficava sem proteção, 

fragilizada, Pois perdeu o apoio! Porém fomos chamados a honrar até mesmo as viúvas. 

 

c) Honrar os mais velhos; Podemos diagnosticar a honra como educação. As pessoas não sabem mais pedir 

licença, por favor, são faltosas do princípio da honra e por isso destroem as suas vidas e a vida dos mais 

velhos, de todos aqueles que têm de suportar as suas grosserias. Parece que a gentileza não faz mais parte 

da vida de muitos. Honrar o idoso é plantar no próprio futuro. Isso fala de não ficar sozinho ou em um 

asilo, mas de poder envelhecer com segurança ao lado dos familiares. É semente de honra. “Não 

repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais.” (I timóteo 5:1) 

 

A honra é tão valiosa que não tem preço. Ninguém pode comprar a honra, bem como ninguém pode vendê-la. 

A honra é intocável! Uma mulher responsável e adequadamente orientada não entrega a honra a um 

indivíduo que não assuma o verdadeiro significado da honra.  Parece singular, simples, normal, porém a 

honra é um selo divino que só pode ser tocado em alianças. Todos sabem publicamente que aquela aliança 

tem direitos à honra. Por isso, devem manter a aliança honrada. 

 

A sua chamada é a honra. O Planeta sobreviverá com uma geração de homens e mulheres de honra, Você faz 

parte desta Geração! 


