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O Ano de Semear - Honra – Líderes Espirituais 
 

“Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, 

que os lideram no Senhor e os aconselham.” 

1 Tessalonicenses 5:12 (NVI) 

 
  





Foco de Oração: Uma parte importante de um estilo de vida de honra, é entender que o Senhor espera que nós 

honremos aqueles que são os nossos líderes espirituais. Deus colocou em nossas vidas aqueles que buscam o 

nosso bem-estar espiritual. Eles são nossos pastores e são responsáveis perante o Senhor, para cuidar de nossas 

vidas, para nos ensinar, guiando-nos, instruindo-nos e corrigindo-nos quando necessário. Quem está fora do 

ministério cristão nunca vai entender o trabalho e, por vezes, a angústia e do zelo com as almas sob seu cuidado. 

Devido a este nível de responsabilidade, somos informados à honrá-los e seu trabalho entre nós. Cada 

congregação deve levar a sério esta advertência do Senhor e encontrar maneiras de honrar seus líderes. Mas 

também esta é uma responsabilidade individual de cada crente em Cristo. Como é que vamos honrar os nossos 

líderes? Primeiro de tudo, com as nossas atitudes e nossas palavras. Nós os honramos por falar bem deles para 

outros. Nós também os honramos cuidando de suas necessidades físicas, um salário adequado, e outras 

necessidades. Tenhamos cuidado para não negligenciarmos a Palavra de Deus, ou Deus nos responsabilizará. 

Comece agora a encontrar maneiras particular ou publica de honrar seus líderes espirituais, bispos, pastores, 

diáconos, supervisores e líderes de células. 

 

 

Dia 1: Tire um tempo para refletir sobre sua atitude em relação a seus líderes espirituais. Você tem os 

honrado em palavras e ações? 

Dia 2: Peça ao Senhor para mostrar-lhe maneiras criativas que você pode honrar seus líderes espirituais. 

Dia 3: Arrependa-se das maneiras que você não tem honrado seus líderes espirituais e talvez até mesmo 

falado mal deles ou se rebelou contra sua liderança. 

Dia 4: Ore pela sua igreja para que ela tenha um coração disposto e desejoso de honrar seus líderes. 

Dia 5: Ore por sua família para que encontre maneiras criativas para honrar seus líderes espirituais. 

Ensine as crianças o quanto antes. 

Dia 6: Ore pelas outras igrejas em sua cidade para ensinarem esta verdade bíblica importante. 

Dia 7: Ore para que os missionários em sua igreja recebam a honra que é devido ao seu trabalho para o 

Reino de Deus. 
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