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Celebração de domingo, 13 de janeiro de 2019.
Ap. Everaldo Borges

VIDA DE ORAÇÃO EFETIVA PELO PODER DA HONRA
Série 40 dias de Oração
Estação: Cultivo | Propósito: Comunhão | Ministério: Profetas

Texto: “Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas
mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom
da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações.” 1 Pedro
3.7
Ele respondeu: "Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua
alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e Ame o seu próximo
como a si mesmo." Lucas 10.27

• Sua vida de oração é empoderada quando você:

1. HONRA AO SENHOR JESUS: João 5.23
2. HONRA OS SEUS PAIS: Lucas 18.20
3. HONRA SEU CASAMENTO: Hebreus 13.4
4. HONRA SUA LIDERANÇA ESPIRITUAL: 1 Timóteo 5.17
5. HONRA AS AUTORIDADES: Romanos 13.1
6. HONRA AO PRÓXIMO: 1 Pedro 2.17
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VIDA DE ORAÇÃO EFETIVA PELO PODER DA HONRA
Série 40 dias de Oração
A honra é uma virtude bíblia, está no caráter de Deus! Fora do Senhor, não existe
honra, porque fora do Senhor, não existe o perfeito amor.
Ressentimento, Rebeldia e Orgulho são fatores que agem completamente contrários
a honra. Vivemos em uma sociedade caída pelo pecado, onde existe muito abuso de
poder, desmando de líderes, opressão e corrupção de governantes, pais monstros e
líderes cristãos que se afastam da prática da Palavra, gente soberba, arrogante e
orgulhosa. Infelizmente tudo isto é fato desde os tempos da antiguidade, vemos
muitas pessoas usando mal sua liderança constituída por Deus apenas para egoísmo
e benefício pessoal.
Todavia isto nos dá o direito de sermos negligentes com a orientação Bíblica da
Palavra? Talvez você nunca honrou porque nunca foi honrado, ao invés de ser amado
e abençoado você foi abusado e humilhado, todavia você precisa rever isto em seu
coração, porque ao honrar você obedece a Deus e atrai bênçãos sobre sua vida.
Honre com sua vida, com sua adoração, com seus dons, recursos e testemunho!
Uma outra questão também muito importante sobre a honra é que ela está
diretamente associada a fecundidade espiritual.
“O casamento deve ser honrado por todos; o leito conjugal, conservado puro; pois
Deus julgará os imorais e os adúlteros.” Hebreus 13.4
A oração de um casal justo é poderosa!
As Escrituras também registram que devemos honrar duplamente aos líderes e
autoridades.
SEM HONRA ÀS AUTORIDADES, NÃO EXISTE ORDEM E ESTADO DE DIREITO.
Isto nunca foi fácil, no passado e também em nossos dias.
Devemos honrar desde o irmão mais simples, ao Rei mais poderoso. Todos são
dignos de honra!
Honrar em todas as áreas da nossa vida atrai as bênçãos de Deus sobre nós e nossa
casa.

7. HONRA SUA PRÓPRIA VIDA: 1 Coríntios 3.16

Conclusão: “Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos
estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que
praticam o mal." 1 Pedro 3.12
A SANTIDADE ESTÁ PARA A ORAÇÃO, COMO A NUVEM ESTÁ PARA CHUVA!
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Para Compartilhar em Grupo:
1. Você já se sentiu no direito de não honrar por ter sido injustiçado?
2. Qual área da sua vida você sente maior dificuldade em exercer honra?
AGENDA ICP – FEVEREIRO 2019
02
Sáb
16h00
Chá de Boas Vindas
02
Sáb
17h00
Classes – Caminhada de Compromisso
SALA DE ORAÇÃO: TODA SEXTA-FEIRA DAS 22H AS 00H

