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5ª Semana 

O Ano de Semear - Honra - Começa com Cristo 

“...que subiu aos céus e está à direita de Deus; a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes.” 

1 Pedro 3:22 ( NVI) 







Foco de Oração: Pensando em semear sementes de honra, devemos começar onde toda honra realmente 

começa, com o Senhor Jesus Cristo. O Pai foi honrado pelo Filho quando Ele estava aqui na terra (2 Pedro 1:17) 

e depois de sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus é honrado no céu. Toda a honra, a Escritura diz, é devida a 

Jesus por causa de Seu sacrifício de amor. Se quiser saber mais sobre a honra, então vamos olhar para a relação 

entre o Pai eo Filho. Lembremo-nos de que o primeiro lugar de honra é honrar o Filho de Deus. Nós honramos o 

Filho de Deus através da nossa obediência, da nossa adoração, da nossa vida de oração, seguindo Seu exemplo. 

Jesus, o Filho de Deus, deve ser sempre o destinatário da nossa maior honra. Quando honramos os outros, é 

simplesmente um reflexo do nosso honrar o Filho de Deus. Quando honramos os outros desta forma, nós 

também trazemos honra a Jesus como o autor e destinatário principal de toda a honra. Isto levanta o semear 

sementes de honra para um nível totalmente diferente. Quando entendemos que toda a honra começa com Jesus e 

devemos refletir-Lo em nossa honra dos outros, então a honra se torna um ato puro e santo de adoração, e não 

simplesmente um ato em direção a outra pessoa aqui, mas um ato de adoração ao Rei que é digno de toda a 

honra. 
  

 

Dia 1: Passe um tempo hoje em adoração, e refleta sobre a honra que é devida ao Senhor Jesus. 

Dia 2: Hoje, passe um tempo refletindo sobre a relação de honra entre o Pai eo Filho. 

Dia 3: Arrependa-se pelas maneiras que você não trouxe honra a Jesus como o primeiro lugar em sua 

vida. 

Dia 4: Ore pela sua igreja para que ela entenda que Jesus deve ter o primeiro lugar de honra em suas 

vidas. 

Dia 5: Ore para que você e sua família entenda como honrar Jesus através de sua vida familiar. 

Dia 6: Ore pelas outras igrejas em sua cidade, que serjam atraídas para este princípio de honrar o

 Senhor Jesus em primeiro lugar. 

Dia 7: Ore para que seus missionários entendam esse princípio da honra. 
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