
:: Estudos para Células:: 

O CÓDIGO DA HONRA Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 NÍVEIS DE HONRA (Lição 1) 
“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) 

 

Shalom filhos do avivamento, é com muita alegria que começaremos essa nova série de estudos “O Código da 

Honra”, se prepare, pois Deus vai revelar um princípio muito forte da palavra HONRA. Esta série de estudos foi 

tirada do Livro: “O Código da Honra”. Deus certamente irá nos surpreender, creia nisso. 

 

O que devemos aprender logo de inicio é; O que é honra?  A palavra honra vem da raiz hebraica KVD. Essa raiz 

é a mesma também para as palavras Respeito kavod, respeitar lechabeb.  Em Romanos 13:7, encontramos 

algumas palavras chave: tributo, imposto, respeito e honra.  

Tributo, em hebraico, mass, correspondente à palavra Imposto.  

Respeito, é o mesmo que Honrar pai e mãe para ter dias longos, essa palavra tem a mesma origem de honrar e 

respeitar. E a intenção é que quem cumpre esta Mizvah (Mandamento, Comando), então receberá em troca os 

longos dias de vida.  A honra é uma retomada dos princípios, vamos então compreender os níveis de honra: 

 

1 – HONRA A DEUS; Em primeiro nível e absoluto temos que Honrar a Deus, quando lemos o Salmo 96-7,8 

diz : “Tributai ao senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributais ao Senhor a glória 

devida ao seu nome;” O que é devido a ele, o entregamos por amor. No livro do Profeta Malaquias 1:6 diz: “ O 

filho honra o pai, e o servo o seu senhor; se eu sou pai, onde está a minha honra? E, se eu sou senhor, onde 

está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: 

Em que nós temos desprezado o teu nome?” . Vemos pessoas Elogiando (honrando) Professores, Amigos, 

Parentes, Até mesmo Times de futebol, filmes, novelas...  Deus te pergunta: Onde esta a minha Honra?  

 

2 – HONRA AOS PAIS;  Jesus citou a importância dos pais honrarem aos filhos e os filhos honrarem aos pais. 

Esse princípio começa no Êxodo 20:12, mas também pode ser encontrado em outras passagens bíblicas como em 

Deuteronômio 5:16 “Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem 

os teus dias, e para que se vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Honrar pai e mãe consiste em ajudar, 

socorrer, participar, tratar bem, ser leal. É uma moeda do investimento que resulta em vida longa na terra com o 

legado do êxito. Leia os Textos; “Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe; e: Quem 

maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá.” (Matheus 15-4)  “Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu 

próximo como a ti mesmo.” (Mateus 19:19).  “Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento 

com promessa. Para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra.” (Efésios 6:2,3). 
 

3 – HONRA ESPIRITUAL; Estamos caminhando por princípios de honra, temos que ter isso bem ajustado em 

nossas mentes. A Biblia nos revela muitas referencias a este principio. Veja só; 
a) Honrar o Sacerdote;  “Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar 

a lei porque ele é o mensageiro do Senhor dos  Exércitos.”(Malaquias 2:7)”. 

b) Honrar o Lider;  “Obedecei aos vossos líderes, sendo-lhes submissos;porque velam por vossas almas como quem há de 

prestar contas delas.” (Hebreus 13:17). 

A unção que nós honramos é nela que prosperamos! Ao líder que honramos, é a ele que nós servimos. Ser servo 

é entrar no exercício da honra! A quem nós servimos é a esse que nós amamos. Não se honra por obrigação, 

honra-se por reconhecimento. Você faz parte da geração de discípulos de honra! De uma Família chamada 

Berseba Life. Glória a Deus! Observe isso; 
“Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra.” Filipenses 2:29   

“Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam. Os quais nos distinguiram 

também com muitas honras; e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias.” (Atos 28:9,10)      

“Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.” (Romanos 12:10)   

“Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles; por que velam por vossas almas, com aqueles que hão de dar conta delas; para 

que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.” (Hebreus 13:10) 

 

A um convite já endereçado a você para se tornar um filho de honra, Comece a colocar em prática desde já, em 

sua casa com sua esposa, filhos, irmãos, vizinhos e etc.: Na semana que vem continuaremos a aprender mais 

Sobre Honra, Não perca a oportunidade de Honrar,  A semente da Honra é a chave para prosperidade.  No nível 

da honra que você recebe, mais portas se ampliam. A honra amplia as portas da riqueza. Honra é um contrato 

impagável. Só se paga honra com a moeda da honra, que se chama lealdade. 
Pr Adão Brasileiro 


