TÍTULO: HONRA, UM DESEJO DE DEUS A SER CORRESPONDIDO
TEXTO: 1 Reis 10.1-9,23-24.
PROPOSIÇÃO: É o desejo mais profundo do coração de Deus colocar honra sobre
aqueles que lhe pertencem, contudo, há condições que precisamos cumprir para que essa
honra seja colocada e preservada sobre nossas vidas.
INTRODUÇÃO:
Ao olhar para a descrição do texto e imaginar a grandeza que alcançou o Rei Salomão,
não podemos deixar de lembrar das palavras de Jesus: “Considerai como crescem os
lírios do campo: eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem
Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles”. (Mateus 6.28-29).
*Tudo o que Deus criou é revestido de dignidade e honra.
*Uma pequena aranha tecendo sua teia, é algo que espantoso aos nossos olhos.
Isso nos leva a uma compreensão muito clara: Deus é um Deus de glória e honra e Ele
quer colocar glória e honra em tudo quanto lhe pertence.
O Salmo 8 é uma linda expressão dessa verdade: O desejo de Deus de colocar honra
sobre tudo quando criou, especialmente o ser humano.
Eu quero falar hoje sobre honra, pois vivemos num tempo, onde a honra quase não é
mais vista em lugar algum.
A nossa sociedade vive uma grande crise de honra. A desonra está em todos os lugares.
(Nas famílias, nas escolas, nas instituições)
Isso é um mau sinal, pois quando Deus não puder mais colocar honra sobre o ser
humano, o mundo será julgado, como foi no tempo do Dilúvio: “Porquanto, assim
como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em
casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando
veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem”.
(Mateus 24.38-39).
Também é importante dizer que quando a Igreja não for mais um lugar de honra, ela
terá perdido completamente o seu sentido de existir neste mundo.
Por isso é tão importante este assunto:
Transição: O que precisamos compreender em relação à honra?
I – A HONRA É UM PRINCÍPIO DO AGIR DE DEUS.: (A honra é inerente ao
caráter de Deus. Todos os atributos de Deus falam de honra)
*Nós vemos na vida do Rei Salomão que Deus derramou numa medida prodigiosa a sua
honra sobre a vida dele.
Creio que o tempo de Salomão, foi o tempo que Deus quis ensinar ao povo de Israel o
quanto Ele poderia abençoá-los.
Isso foi possível por que Salomão tinha um coração puro e um desejo sincero de agradar
a Deus. Vemos isso claramente na oração de consagração do Templo: “Pôs-se Salomão
diante do altar do SENHOR, na presença de toda a congregação de Israel; e estendeu
as mãos para os céus e disse: Ó SENHOR, Deus de Israel, não há Deus como tu, em
cima nos céus nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia
a teus servos que de que lhe prometeste; pessoalmente o disseste e pelo teu poder o
cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó SENHOR, Deus de Israel, faze a teu servo
Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim,
que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho,
para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel,
cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. ( 1 Reis 8.22-26)
*Salomão queria honrar a Deus, queria honrar seu pai, queria honrar sua nação como
povo de Deus. Então a honra veio sobre ele.

Deus quer dar dignidade aos seus filhos. Deus não quer ver seus filhos envergonhados.
Davi compreendia isso: “A ti Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio não
seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que
em ti esperam, ninguém será envergonhado; envergonhados serão os que, sem causa,
procedem traiçoeiramente”. (Salmo 25-12-3)
Esse princípio está presente desde a criação:
1º)O homem pecou. Adão e Eva esconderam-se, viram-se nus e sentiram vergonha, mas
Deus os vestiu (Gn. 3.21)
2º)Abraão teve que deixar sua terra, seus parentes e sair sem rumo. Passou por situações
dificílimas, foi testado ao ponto de entregar seu próprio filho, porém Deus finalmente
honrou prodigiosamente o seu nome e ele se tornou o nosso pai na fé.
3º)Deus honrou Isaque, Jacó. Deus honrou Moisés, Josué. Deus honrou os juízes.
Mesmo sansão apesar da sua desobediência, Deus encontrou um meio, de ao menos na
sua morte, honrá-lo.
O que nós vemos, especialmente no Antigo Testamento, é uma sucessão de histórias
onde Deus está tentando de todas as formas honrar o seu povo, honrar homens, para
através deles, o Seu nome seja conhecido e honrado.
*O Antigo Testamento, é uma linda história de um Pai tentando de todas as formas
honrar seus filhos..
4)No Novo Testamento vemos Jesus falando do caminho estreito, de porta apertada, de
carregar a cruz e tantas coisas realmente difíceis de praticar. Contudo, as pessoas que
Jesus toca, todas elas, por mais desesperadora que fosse a sua situação, Ele as toca para
restaurar a sua dignidade e colocar honra sobre elas.
*A vida abundante que Jesus veio nos dar não esta necessariamente ligada à
prosperidade material, mas certamente está ligada à honra.
Há infinitos exemplos disso no ministério de Jesus. Talvez o mais evidente é
endemoninhado Gadareno em Marcos 5.1-20. Um homem totalmente dominado pelo
Diabo, que vivia nos sepulcros, sem paz por um segundo sequer, agora é encontrado
assentado, vestido, em perfeito juízo.
*Jesus colocou honra nas pessoas que libertou das garras do Diabo, Jesus colocou honra
nos doentes que curou, Jesus colocou honra em pessoas desonestas que se converteram.
*Jesus só quer uma coisa: Honrar o ser humano. Entenda isso!
*Deus usa as coisas loucas, mas não para deixa-las loucas e sim para honrá-las. (1
Coríntios 1.26-29).
*A Igreja existe para proclamar as virtudes de Deus; para honrar o nome de Deus.
*A Igreja existe para refletir o caráter de Deus e liberar louvor ao Seu nome.
*Isso não acontecerá se a Igreja não tiver aprendido o princípio da honra.
*Entenda a importância de atrair honra sobre a sua vida. (1 Co. 12.26)
II – A DESONRA, É UM PRINCÍPIO DO AGIR DO DIABO:
Impressionante, como desde o princípio, o Diabo conseguiu perverter a verdade.
* O pensamento do mundo não compreende que o pecado só traz desonra!
*O Diabo quer ver as pessoas rastejando. Jesus deixou bem claro que o Diabo é
mentiroso e homicida, desde o princípio. ( João 8.44) *Ele só quer roubar, matar,
destruir.
- Qual é a dignidade do fofoqueiro que promove intrigas?
-Qual é a dignidade do mentiroso?
-Qual é a dignidade de um bêbado?
-Qual é a dignidade de um adúltero?
-Qual é a dignidade de um idólatra?

-Qual é a dignidade de uma pessoa desonesta?
*Mas, quem está aprisionado pelo pecado, não percebe e não admite.
-O mentiroso diz que não é, mesmo que todo mundo o saiba.
-O bêbado diz que não é, mesmo que todo mundo veja.
-O fumante, diz que pode deixar o vício quando quiser, mesmo que todo mundo saiba
que é mentira.
-O adúltero pensa que pode esconder para sempre seu pecado. E, assim por diante.
*O maior prazer do Diabo é ver as pessoas desonradas, entretanto muitos cristãos não
percebem isso. * Evidente que Deus não quer isso no meio do seu povo.
III – A LEI QUE OPERA O PRINCÍPIO DA HONRA.
O princípio da lei da honra é o mesmo que opera em todas as coisas: “Nós colhemos
aquilo que semeamos”. (Gálatas 6.7).
A Palavra é pregada exatamente para desfazer os enganos do nossa mente e do nosso
coração. Não se trata do que sentimos ou pensamos, mas de encarar a realidade.
Voltando ao rei Salomão. O que aconteceu com ele?
Ele começou bem, mas terminou mal. No começo Ele desejava honrar seu pai. Ele
desejava honrar o nome de Deus. Ele desejava ver a nação de Israel honrada entre os
gentios, porém aos poucos ele começou pensar somente em si e honrar só a si mesmo.
Então, veio a desonra sobre a sua vida e ele terminou mal. (1 Reis 11.1-13).
*Se queremos honra, devemos buscar a honra de tudo o que merece honra. (Rm. 13.7)
-Devemos honrar as autoridades. (1 Pedro 2.17)
-Devemos honrar nossos líderes. (1 Tm. 5.17)
-Devemos honrar nossos pais (Êxodo 20.12, Efésios 6.2-3)
-Devemos honrar o casamento (Hb. 13.4)
-Devemos honrar a Deus. Ele é quem derrama ou retira a honra sobre nossas vidas.
-Devemos honrar o nome de Cristo. Ele foi humilhado em nosso lugar.
-Devemos honrar a Igreja. Ela é o Corpo de Cristo, a família de Deus.
-Devemos honrar uns aos outros. (Romanos 12.10)
*Você pode discordar do seu pai, da sua mãe, do seu chefe, do seu professor, do seu
líder de célula, do seus discipulador, do seu pastor. Mas nunca os desonre!
*Davi compreendia esse princípio, por isso Deus o honrou.
CONCLUSÃO
Entenda: Deus quer honrar tua vida.
Se honramos a quem merece honra, atrairemos honra sobre nossas vidas; se desonramos
quem merece honra, atrairemos desonra e vergonha sobre nossas vidas.
Então, faça a sua parte. O mais é com Deus. É Ele quem exalta e abate.
Deixe o pecado, pois o pecado honra o Diabo. Rompa com tudo aquilo que impede que
a honra venha sobre ti.
*Peça a Deus que apague em ti, tudo aquilo que traz desonra.
Deseje com todas as forças a honra e rejeite com a mesma força, a desonra.
O vice-presidente de Lula, José Alencar, na fase terminal da sua doença, declarou: “Não
tenho medo da morte; tenho medo da desonra”.
Que bênção seria a Igreja, se todos os cristãos pensassem assim!
Viva de tal modo que Deus possa e os homens possam te honrar e se cumprirá sobre ti a
palavra de Isaías 61.1-7.
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