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6ª Semana 

O Ano de Semear - Honra - O Modo como Vivemos 
 

“Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e 

crescendo no conhecimento de Deus” 

Colossenses 1:10 (AA) 






Foco de Oração: Na semana passada, vimos o fato de que a honra começa com Cristo, na Sua obediência e 

sacrifício. Ele agora está sentado no lugar de honra com o Pai. Mas nossas vidas devem refletir Cristo, e uma das 

maneiras que podemos refletir Cristo é pela maneira como vivemos. Quando vivemos nossas vidas em 

obediência e submissão à vontade e os propósitos de Deus, então, a nossa vida vai honrar e agradar ao Senhor. 

Isso não acontece por acidente ou sem nossa cooperação. Devemos decidir viver nossas vidas a cada dia, cheios 

do Espírito Santo, em comunhão com o Pai, escutando a voz do Espírito de Deus, com uma atitude de 

humildade, amor e buscando o melhor para os outros, em vez de nós mesmos. Como Jesus honrou o Pai, em Sua 

vida, então somos chamados a honrar o Pai em nossas vidas. Não apenas gestos exteriores, mas atitudes internas. 

Viver uma vida de honra é mais do que apenas um bom ato em ajuda a outra pessoa de vez em quando. Para que 

possamos semear, sementes de honra, na vida dos outros, devemos estar vivendo nossas vidas de tal forma que 

estajamos trazendo honra a nosso Pai Celestial com nossas atitudes e nossas ações, mesmo quando estamos 

sozinhos e ninguém está olhando. 
  

 

Dia 1: Refletir hoje sobre com que proposito você está honrando a Deus em sua vida diária. 

Dia 2: Permita que Deus lhe revele quaisquer ações ou atitudes que não trazem honra a ele. 

Dia 3: Dedique-se hoje como um filho de seu Pai Celestial que o honre a cada dia. 

Dia 4: Interceda pela sua igreja, que o Espírito Santo espalhe esta verdade em cada coração, começando 

com o seu. 

Dia 5: Ore para que você possa ser um exemplo de vida de honra perante seus familiares. 

Dia 6: Ore pelos líderes e pastores de outras igrejas em sua cidade para sejam preenchidos com esta 

verdade de viver para honrar o Senhor. 

Dia 7: Ore pelos missionários que você conhece, que eles vivam vidas de honra perante aqueles a quem 

servem. 
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