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7ª Semana 

O Ano de Semear - Honra – Honra de Cristo 
 

“Mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo 

for revelado. 

1 Pedro 1:7 (NVI) 






Foco de Oração: Assim como Deus o Pai honra a Cristo por Sua fidelidade, esta passagem em 1 Pedro nos diz 

que vamos receber a honra de Cristo, quando nós comparecermos perante ele, por nossa fidelidade nas 

provações. Pedro lança alguma luz sobre duas verdades importantes para nós aqui. Primeira, as provações não 

são coisas para nós evitarmos a todo custo. Principalmente porque as provações de nossa fé não são causadas por 

Deus, Deus usa essas provações para purificar a nossa fé, com a intenção de esperar que quando permanecemos 

firmes, Deus nos recompensará por nossa fidelidade. Está no coração do nosso Deus nos abençoar e nos honrar 

com louvor, glória e honra por nossa fidelidade. A segunda verdade revelada aqui é que, quando Jesus Cristo for 

revelado em Sua vinda, Ele terá o prazer de ser o único a nos honrar. Assim como o Pai honra o Filho, o Filho 

honra os Seus filhos. Aqueles com maior autoridade honrar aqueles que agem em fidelidade. Este é um princípio 

que todos nós precisamos nos lembrar. Se Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores irá nos honrar um dia, 

temos de seguir o Seu exemplo em honrar aqueles que nos rodeiam que são fiéis no seu serviço ao Senhor. A 

verdade se aplica. 
 

 

Dia 1: Pense em sua atitude para com as provações. Você já viu as provações como uma forma de 

honrar a Deus? 

Dia 2: Peça ao Senhor para te ensinar sobre o caminho a seguir, e determine ser fiel. 

Dia 3: Peça ao Senhor hoje para ajudá-lo a ser como Ele, dando honra àqueles que em sua vida forem 

fiéis. 

Dia 4: Ore para que essas verdades sobre provas e honra encha os corações das pessoas em sua igreja. 

Dia 5: Ore pelas formas como você pode demonstrar honra aos outros membros da sua família. 

Dia 6: Hoje, ore para que o Senhor ensine a outras igrejas essas verdades sobre honra e provações. 

Dia 7: Interceda por seus missionários para que sejam fiéis nas provações que enfrentam, e honrem 

aqueles que servem com eles. 
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