
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

           
 

Criando uma Atmosfera de Honra 
 

A murmuração e as reclamações tomaram o lugar da Honra! 

A rebelião e a desobediência tomaram o lugar da Honra! Um espírito maligno roubou o princípio da Honra 

porque nos não vigiamos! 

O diabo plantou o joio da discórdia e da desonra nas famílias nas igrejas na sociedade! 

Honra e Fidelidade andam de mãos dadas! Se faltar uma, a outra sai fora. Todo infiel desonra aquele com quem 

ele cometeu a infidelidade! 

No casamento, adultério é uma desonra...! Hebreus 13:4 Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem 

como o leito sem mácula; porque Deus julgará os impuros e adúlteros. 

 

Honra é coisa de pessoas nobres e sabias! Não espere honra de pessoas com a mente obtusa... Pois elas vão logo 

resistir e dizer q não vai bajular ninguém, pois elas confundem honra com bajulação! 

Precisamos criar uma Atmosfera de Honra por onde quer q andemos... Em nossa casa, igreja, trabalho...! 

 

I - ATMOSFERA DE HONRA ATRAI A PRESENÇA DE DEUS 

 

1.1- DEUS está presente no meio dos Louvores: Porque no louvor a Deus, Ele está sendo honrado... Mas quando 

desviamos o Louvor seja para dividi-lo com celebridades, gente importante, ÍDOLOS ou qualquer outra coisa, 

Deus se afasta! 

“Isaías 42:8 Eu sou o SENHOR, este é o meu nome; a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, 

às imagens de escultura”! 

1.2- DEUS está presente na Sua Casa, no Seu Templo: Templo é lugar para se HONRAR a DEUS! - Quando o 

Templo foi profanado, Deus se afastou do TEMPLO E DO SEU POVO: Deus levanta Ezequiel pelos cabelos e o leva 

até o templo em Jerusalém e mostra a ele o que o povo tem feito, DESONRANDO ao Senhor... EZEQUIEL 8:6 

Disse-me ainda: Filho do homem vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz 

aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. 

Se queremos Deus em NOSSAS VIDAS, em nossa Sociedade, Em nossas CASAS... 

Se você quer Deus em sua casa, então Honre a Deus na sua Casa! Respeite a Deus na sua família... Veja o que tem 

entrado na sua Casa... 

Temos que HONRA-LO em nossa sociedade: 

-Você tem visto as abominações q estão sendo feitas em nossos dias contra o nosso DEUS? - As Leis contra Deus, 

desonrando ao Senhor... Casamento Gay... Família sendo atacada... Pedofilia tentando ser aprovada legalmente... 

“O Projeto de Lei 3.369/2015 apresentado pelo deputado comunista Orlando Silva (PCdoB-SP) que propõe o 

reconhecimento de família – em seu distorcido ponto de vista como a família do Sec. XXI – como “todas as 

formas de união entre uma ou mais pessoas, que para este fim se constituam e que se baseiem no amor, na 

socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou 

raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas”, recebeu parecer favorável do relator, Túlio 

Gadelha (PDT-PE)”! Dia 21/08/2019 foi retirado por pressão popular! 

Querem transformar o Brasil numa Sodoma... As Novelas... 

Aqui não! Aqui tem profeta! Aqui tem um povo que Honra a Deus...! 
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II - ATMOSFERA DE HONRA ATRAI PROSPERIDADE 

A Bíblia nos ensina sobre sementes de HONRA q atraem a prosperidade! 

 

2.1- DÍZIMO: o que essa poderosa semente faz acontecer? (A) Ela toca os céus, as janelas dos céus... 

B) Ela toca o mundo espiritual, repreendendo espíritos devoradores que causam prejuízos ; 

C) Ela atrai a Felicidade: ASHAR = ir em frente, Progredir, avançar, Ser Feliz, Bem aventurado... 

D) Ela atrai os Deleites e Prazeres que Deus nos dá : “terra deleitosa”, desejo, anseio, bom prazer! 

Salmo 37:4 Agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu coração. 

2.2 - OFERTAS: As ofertas são sementes poderosas que falam, testemunham e respaldam a nossa FÉ! Fé sem 

Ofertas é como fé sem obras, é morta e sem efeito! Ainda que seja uma pequena e menor moeda, mas se 

entregue com o coração e com fé, ela se torna a maior oferta nas mãos de Deus! Tem uma grande variedade de 

Ofertas na Bíblia: gratidão, pelo pecado, ofertas alçadas, ofertas pacíficas... 

DÍZIMO E OFERTA são Sementes de Honra, tanto no mundo Físico como no Mundo Espiritual! A falta delas 

contamina a atmosfera e nos leva a Maldição... 

 

2.3- TRABALHO VOLUNTÁRIO: 

HEBREUS 6:10 Trabalho semente q não ficará esquecida ... 

 

2.4- PRIMICIAS: Provérbios 3:9-10 // EZEQ 44:28-30 

Muitos desonram os seus Sacerdotes de varias formas e maneiras ... Criticando, se opondo , desobedecendo, 

caluniando , invejando... 

 

III - ATMOSFERA DE HONRA ATRAI GRANDES MILAGRES 

 

Mateus 13:53-58 “Não fez muitos milagres... só alguns...”! 

Marcos 6:4-6 “... NÃO PÔDE...”  

Lucas 4:23-24 e 29 (tentaram mata-Lo)! 

Nazaré, onde Jesus foi criado. Jesus nasceu em Belém , foi criado em Nazaré e escolhe viver em Cafarnaum! 

A ATMOSFERA de NAZARÉ: HOSTILIDADE; INCREDULIDADE E DESONRA! Hostilidade, assim como Incredulidade é 

na Verdade uma manifestação de DESONRA. Portanto, o que aconteceu em Nazaré foi mesmo Falta de HONRA! E 

isso impediu a realização de muitos milagres! 

Uma Atmosfera HOSTIL faz Jesus FUGIR! 

Uma Atmosfera de Incredulidade reduz ou até mesmo extingue os Milagres! 

Uma atmosfera sem HONRA IMPEDE a realização de Milagres! 

O Pai da menina q Jesus ressuscitou, Jairo, Chefe da Sinagoga, HONROU a JESUS e recebeu o seu milagre! 

O pai do menino epiléptico que os Discípulos não puderam curar/libertar HONROU a Jesus e recebeu o milagre 

sobre o seu filho! 
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