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                 O Ano de Semear - Honra - Honra - Uns aos Outro 

 

Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas  com honra, como parte mais 

frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 

                                           1 Pedro 3:7 (NVI) 
                                                                           




Foco de Oração: Honrar o outro começa com o amor genuíno que é o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. 
Muitas vezes, na igreja, nossos próprios preconceitos e idéias nos força a colocar uma máscara em torno do outro 

podemos não "gostar". Mas Paulo nos diz que o nosso amor não deve ser fingido, mas genuíno e isso só pode 

acontecer pelo poder de do Espírito Santo. Quando nós podemos verdadeiramente amar os outros com o amor de 

Deus, então estamos em um lugar onde podemos "ter prazer" em honrar uns aos outros. Paulo diz que devemos 
fazer isso, preferindo os outros antes de nós mesmos. O que aconteceria na igreja, se os membros da igreja 

passassem  um tempo pensando em como eles poderiam honrar e colocar as necessidades dos outros antes do seu 

próprio EU? O que aconteceria na igreja se os membros tevessem  prazer em honrar mesmo aqueles que em 
circunstâncias normais não seria associalisado? Tal foi o caso na igreja primitiva entre os discípulos que vieram 

de várias origens, e ainda pelo poder do Espírito Santo, demonstrou seu amor para que o mundo foi impactado 

em uma geração. Esta não é um conselho ocioso que Paulo acrescentou ânimo leve, mas o mandamento de Deus 
para como devemos nos comportar uns com os outros preferindo, e tendo em honrar os outros acima de nós 

mesmos. 
  

          Dia 1: Peça ao Senhor para sondar o seu coração para qualquer maneira que você "fingiu" amar os  
         outros. 
          Dia 2: Arrependei-vos das maneiras de seu amor para outro não foi verdadeiro, ou você não tem  

         procurado honrar outros acima de si mesmo. 
          Dia 3: Peça ao Senhor para dar-lhe um coração com amor genuíno nascido do Espírito Santo 

        para com o outro. Mesmo aqueles que você não possa normalmente "gostar".  

          Dia 4: Ore por sua família para aprender a mostrar amor genuíno para com os outros, seus vizinhos  

          e membros da sua comunidade. 
Dia 5: Ore para que sua igreja seja um lugar onde os membros procurem honrar uns aos outros 

          acima de si mesmos. 

          Dia 6: Ore para que outras igrejas em sua cidade seja desafiadas  por esta verdade de Deus. 
          Dia 7: Ore para que seus missionários  venham ensinar isso, assim como viver essa verdade em   

          suas vidas. 
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