COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (03Set à 08Set18)

TEMA : “HONRA, UM DEVER DE TODO DISCÍPULO! ”
ESTUDO “Casa em Comunhão” – Nº 119/18
Textos Iniciais : Mateus 17:1-5
Líder: faça com que todos os textos citados no estudo, sejam lidos, e se possível explore diferentes
versões, para um bom entendimento do ensino bíblico.
INTRODUÇÃO : Honrar é um princípio bíblico, devemos dar honra a quem merece honra, conforme
nos ensina as escrituras (Rm 13:1-7, 1Pe 2:13-17, Rm 12:10). A primeira honra deve sempre ser à
Deus, pois na verdade Ele é digno de receber a glória, a honra e o poder (Ap 4:11), Ele diz que honrará
aqueles que O honram (1Sm 2:30b). A Palavra nos ensina a honrar também a nossos pais ( Ex 20;12, Ef
6:1-4, Lc 18:20b); bem como nossos líderes, pois é através deles (líderes e pastores) que Deus fala conosco, nos ensinando a Palavra de Deus, nos discipulando, orando por nós, aconselhando, chorando e se
alegrando conosco (1Tm 5:17, Fp 2:29-30, Hb 13:7,17, Mt 10:40). Infelizmente existe no seio da igreja
de Cristo, pessoas que não se importam em honrar seus líderes, talvez desconhecendo que quando honramos o líder, estamos honrando também à Deus, e temos também aqueles que desonram ao Senhor, e
aos líderes consagrados por Deus (líder, leia novamente, Rm 13:1b). Mas graças à Deus, ainda existem
pessoas como Pedro, que mesmo tendo suas falhas soube nesta passagem honrar o seu líder, Jesus, como também Moisés e Elias, figuras do Antigo Testamento, que não estavam presentes fisicamente nesta
ocasião, mas em forma de visão. Através do texto lido inicialmente, onde Jesus toma consigo os seus
discípulos mais íntimos: Pedro, Tiago e João, observamos algumas lições de honra através da vida de
Pedro, vejamos:
1. A PREOCUPAÇÃO E SUBMISSÃO DE PEDRO
Enquanto Jesus falava com Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João estavam somente ouvindo. Porém, Pedro não se contentou em apenas ouvir, mas desejou em seu coração fazer algo para o seu líder. Pedro
desejou fazer três tabernáculos, que na verdade era uma espécie de cabana, para o descanso dos três (Jesus, Moisés e Elias). Pedro poderia fazer as cabanas sem o consentimento de Jesus, porém Pedro sabia
da importância de pedir a permissão do seu líder para realizar algo, então, disse para Jesus “se queres...”. Ou seja, isso indicava a submissão, lealdade, fidelidade e respeito de Pedro, ele só iria fazer se
Jesus liberasse. Tudo que você quiser fazer para a obra de Deus, leve sempre em consideração a opinião
do seu líder, pergunte a ele antes, será uma forma de honrá-lo. O desejo de honrar o seu líder era tão
grande, que ele (Pedro) não se preocupou com ele mesmo e com os seus amigos João e Tiago, pois queria fazer apenas três cabanas: uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias.
*** Precisamos aprender com Pedro a sermos submissos e preocupados em honrar os nossos líderes,
você não acha?
2. DEIXE SEU LÍDER FALAR!
A empolgação de Pedro foi tão grande em querer honrar a Jesus, que ele “tomou” a palavra de Jesus
enquanto ele conversava com Moisés e Elias, e continuou a falar, e falar, e falar... Deus percebendo isso,
desceu em uma nuvem luminosa cobrindo a todos que ali estavam, e disse: “Este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo; escutai-o”, (Mt 17:5). Em outras palavras, Deus queria que Pedro parasse de
falar tanto, e ouvisse mais a Jesus, seu líder espiritual. Ouvir também é uma maneira de honrar! No
nosso dia a dia nós ouvimos tanta gente, muitas vezes até mesmo damos ouvidos a fofocas, ouvidos a
pessoas que não deveríamos ouvir, escutamos conselhos de tantas pessoas, mas na hora de ouvirmos a
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nossa liderança temos dificuldade. Outro exemplo que podemos mencionar, e que acontece nos cultos, é
que algumas pessoas resolvem conversar , colocar o “papo” em dia, exatamente no momento da pregação, não para, para ouvir a Palavra, inclusive alguns obreiros, acham que tem que vir na igreja só para
trabalhar, servir, que não precisam parar e ouvir a Palavra. No momento da ministração (pregação), devemos dar prioridade, ouvidos ao que Deus tem para nós, ao que o Espírito Santo está falando para a
igreja através do preletor (pastor)e dessa forma honramos a Deus e ao preletor; lembra de Marta e Maria citado em Lucas 10:38-42, é outro exemplo importante. A partir de hoje ouça mais o seu pastor, seu
discipulador, seu líder! Ele tem com certeza uma Palavra de Deus para lhe confortar, te orientar, e muitas vezes, quando necessário, para te corrigir, pois quem ama, também corrige, (Pv 3:12, 13:24).
*** Você não acha que Pedro deveria ter ouvido mais a Jesus? E você tem honrado à Deus? Tem
honrado seus pais? Tem honrado seus pastores?
CONCLUSÃO: Neste estudo não abordamos as formas de honrar, e sim de maneira bem simples, o
que é honra, e não teve como objetivo colocar Jesus apenas como um simples líder, pois na verdade Ele
é o Líder dos líderes, Pastor dos pastores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor Jesus é o melhor e maior exemplo de liderança que já existiu, e assim como os seus discípulos o honraram, também
devemos honrar os nossos. Quando você honra a Deus e seus líderes, seja com palavras ou atitudes diversas, você está fazendo duas coisas além de honrar: estará semeando honra, e ensinando honra aos
seus próximos. E nesta ocasião Pedro fez as três coisas: honrou, semeou honra e ensinou honra para os
seus amigos. A igreja é um grande exército de honra!
*** Honre, semeie honra, ensine honra e seja honrado por Deus!
Deus abençõe a todos.

Pastor Rui Mendes Faria

Lc. 6:38 “Daí, e vos será dado; recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante; pois
sereis medidos com a mesma medida com que medis”.

lcs/rmf.
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