
:: Estudos para Células:: 

O CÓDIGO DA HONRA Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Pr Adão Brasileiro 

A FALSA HONRA Lição 3 
“Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.” (Mateus 15:8) 

 

Graça e Paz filhos honrados! Amém... Deus com certeza estabelecerá um nível de entendimento excelente para 

as nossas vidas nesses estudos, estamos descobrindo a cada estudo o código da Honra.  

 

No estudo anterior, aprendemos sobre o que é Honra, e até mesmo a origem da palavra, caso perdeu o estudo 

anterior peça ao seu líder, para que você não perca nada daquilo que Deus quer para a sua vida. Vamos lá? 

 

Quando lemos este texto de Matheus 15:8, começamos entender  algumas coisas, por exemplo; Uma pessoa pode 

trazer uma palavra com os lábios, porém em seu coração não é aquilo que deseja realmente. Não sei se você já 

ouviu uma expressão dos mais velhos que diz: “Fulano fala isso da boca para fora”, então podemos falar algo 

bom, porém esse “bom” é mentiroso. 

           

 Se você atentar para uma Nota FALSA de R$ 100,00, há uma semelhança com a ORIGINAL a VERDADEIRA. 

Quem sabe nós por não ter familiaridade com a nota de 100 poderíamos até mesmo aceitar como verdadeira, mas 

uma pessoa que trabalha com dinheiro e tem uma maior intimidade consegue diferenciar uma da outra. Então é 

notório que a Nota Falsa pegou uma referencia na verdadeira, ela se espelhou na verdadeira, é parecida, 

semelhante, MAS NÃO É! 

 

Você gostaria de receber uma nota de R$ 100,00 Falsa? Não podemos honrar a Deus simplesmente por lábios, e 

sim em verdade! 

         

Jesus expressa exatamente isso, HONRA COM OS LÀBIOS, Porém estava longe d’Ele. É impressionante como 

identificamos isso quase que de imediato, é ou não é verdade? Quando alguém chega com aquele discurso falso, 

aquele abraço, da até aquele tapinha nas costas, SANGUE DE CRISTO tem poder! 

          

Descaso da Honra; “E escandalizam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na 

sua pátria e na sua casa.” (Mateus 13:57). Não podemos privar a honra das pessoas que estão próximas de nós, 

quem sabe até mesmo dentro de nossa casa, precisamos honrar a nossa família e pessoas que estão próxima de 

nós. 

 

Recompensa da Honra; “O qual recompensará cada um segundo as suas obras; a saber: A vida eterna aos 

que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção.” (Rm 2:6ao7). A Honra tem uma 

recompensa inevitável, É uma semente, que produz o fruto, então não podemos plantar honra Falsa, pois na hora 

da colheita receberemos aquilo que plantamos, pois o fruto é “escravo” da semente. Você pode até mesmo 

escolher o que vai plantar, porém uma vez lançada a semente, não poderemos mais escolher o fruto! 

 

A honra tem o desejo da recompensa. É a força da honra que manifesta a herança que  ela produz. Temos que 

aprender esperar. O tempo é o relógio da honra. A pressa é o tempo da perda. “O qual recompensará cada um 

segundo as suas obras...” (Rm 2:6).  

 

Deus esta nos levando ao caminho da honra,  o respeito mútuo se estenderá e será alargado pelo princípio que 

será guardado. Fazemos parte da geração que recebeu a vocação da honra, a verdadeira Honra.  

 

Para Finalizar esse estudo, lanço o desafio para você escolher no mínimo três pessoas nessa semana para honrar. 

Pode começar pelos da sua casa, pai, mãe irmão... pelo seu pastor, seu líder e faça um ato de honra. Na semana 

que vem compartilharemos como foi a experiência. Quem aceitar o desafio de um Amém!  

 

Os filhos da honra geram descendência honrada. Os filhos da desonra geram descendência desonrada. O QUE 

VOCÊ VAI GERAR? 

 

 


