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PRIMÍCIA, A SEMENTE DA HONRA Lição 4 
“Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes:Quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, 

e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa sega ao sacerdote” (Levítico 23:10) 

Shalom Discípulos, filhos da honra! Vamos dar a continuidade à série dos estudos O CÓDIGO DA HONRA. 

Prepara o teu coração, pois trataremos de uma semente que não podemos jamais deixar de plantar, que é a 

PRIMICIA! O desejo do meu coração, é que você semeie as sementes mais nobres, para que na sua sega 

(colheita), você traga ao seu celeiro o resultado, o fruto de sua semeadura! Amém?! 

  

Quando falamos de primícia, estamos falando de seleção, de primeiro, de santidade, de honra. Então, é uma 

seleção das coisas primeiras que trazem santidade por causa da honra. Para você entender melhor, a primeira 

colheita do povo eles traziam para oferecer a Deus através da vida do sacerdote! Primícia é a primeira parte, o 

melhor. Pense em uma festa de aniversários, para quem a pessoa dar a primeira parte (a primícia)? Geralmente 

para quem é julgado mais importante naquele ambiente... pois a primícia denuncia a quem nós honramos! Toda 

primícia é uma semente para honra. Pense comigo, tudo que vem em primeiro é o melhor... se você tem a 

possibilidade de escolher, você sempre escolhe o melhor! Pense em você ser escolhido em primeiro, quanta 

honra não é verdade?! Não podemos ter uma mente pobre em escolher sempre o pior, ou as sobras (restos) para 

DEUS! 

O Decálogo (Dez Mandamentos) nos ensina 10 princípios. Os cinco primeiros ensinam sobre princípios de honra 

espiritual; os outros cinco sobre honra de ética de relacionamento. São intocáveis, tanto os que mexem na honra 

espiritual quanto os que mexem na família e na honra ao próximo. Quem honra ao próximo prospera. Não há 

como o indivíduo plantar uma semente de desonra e colher honra.  

 

A bíblia diz que o homem não deve cobiçar a mulher do próximo. Isso representa que tal comportamento é uma 

semente de desonra com o próximo. A bíblia diz que não se deve roubar. Isso também é uma semente de desonra. 

São princípios que regem honra para Deus e honra para os homens. Mas, que homens são esses? São homens de 

Deus e homens da sociedade comum. Quantos já não viveram a experiência de uma senhora idosa vir em sua 

direção dentro de um ônibus, e você ceder a sua poltrona, por ser mais confortável para ela? Mesmo sabendo que 

teria que ir em pé? A senhora havia chegado ao planeta primeiro que você, portanto tinha direito a honra, direito 

a primícia. É bíblico honrar os mais velhos. Leia Lv 19:32 

 

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 filhos, de todos aqueles que têm de suportar 

as suas grosserias. Parece que a gentileza não faz mais parte da vida de muitos. Quando declaramos um bom dia 

estamos primiciando a pessoa, é a primeira fala! 

 

A semente da honra desata prosperidade sem limites. Provérbios 3:9 diz: Honra ao Senhor com os teus bens, e 

com a primeira parte de todos os teus ganhos; Devemos aprender a ter a semente de honra sempre me primeiro 

lugar a DEUS!  E Levítico 23:10 diz Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra, 

que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa sega ao sacerdote; 

A entrega da primícia ao sacerdote é uma forma de honrar a Deus. Isso desata uma unção de riquezas para o 

primiciador. Cumprir o princípio da honra muda a vida da pessoa em todos os níveis. 

 

Se você primíciar no sacerdote que cuida de você, usufruirá as mesmas bênçãos que estão sobre ele, porque 

plantando honra, colherá êxito. Não entregue a outros a primícia que, de direito, é do sacerdote, pois quem rejeita 

o que foi enviado, rejeita, também quem o enviou. Se você não aceita o que foi enviado para cuidar de você, 

você está rejeitando quem o enviou. E quem ordena líderes é Deus. Cuidado! É uma desonra dupla. A Bíblia diz 

que no lugar da vergonha, Deus daria dupla honra aos seus filhos. Então, não plante semente de desonra, senão 

colherá desonra dupla. Levítico 27:12 E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau; segundo a avaliação do 

sacerdote, assim será. Quando o sacerdote recebe a primícia, todo o decreto que ele emite se cumpre. Se ele 

avaliar que a casa é boa, a casa é boa. Entregue a primícia ao sacerdote que tem receptividade para desatar o 

êxito, a prosperidade. Não plante semente  em quem não é solo fértil porque honra é semente de êxito. 
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