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INTRODUÇÃO: 
 
“E, quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a 
Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade.” Ter um coração 
como o de Deus, significa bater no mesmo compasso, sentir as mesmas emoções e viver a mesma vida! 
Quem tenha esse coração, esse deve ser honrado! 
 
ESBOÇO: 
 
 

 
1. Honra-se quem tem história: (1Sm 17.37,45) 

 “Disse mais Davi: O SENHOR me livrou da mão do leão e da do urso; ele me livrará da mão 
deste filisteu. Então, disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o SENHOR seja contigo.” 

 
2. Honra-se quem tem visão: (1 Sm 16.11) 

 “Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que 
apascenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos 
assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui.” 

 
3. Honra-se quem tem chamada: (1 Sm 16.13) 

 “Então, Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos; e, desde aquele dia 
em diante, o Espírito do SENHOR se apoderou de Davi. Então, Samuel se levantou e se tornou a 
Ramá.” 

 
4. Honra-se quem tem um coração: (1 Sm 13.14) 

 “Porém, agora, não subsistirá o teu reino; já tem buscado o SENHOR para si um homem 
segundo o seu coração e já lhe tem ordenado o SENHOR que seja chefe sobre o seu povo, 
porquanto não guardaste o que o SENHOR te ordenou.” 

 
 

CONCLUSÃO: 
 
Como disse a irmã Manuela Barros, no seu artigo Honra, em 2001; devemos honrar a quem é digno de 
honra: “Os estudos sociológicos declaram que este é um valor pivô nas sociedades antigas. Como um 
nome, honra traz idéia de estima, respeito ou boa reputação. Honrar é reconhecer com palavras ou 
ações o valor de alguém. Honrar aos pais (Ex 20.12), entre outros, envolve providenciar para eles o 
sustento em suas necessidades materiais, para que a pobreza deles não lhes seja motivo de vergonha. 
Honrar também pode significar premiar alguém com os devidos sinais de respeito (2 Cr 16.14; Et 6.8-
11). Os antigos viam todas as ações e interações humanas como ocasião para dar honra, ou seja, elevar 
o valor de alguém aos olhos públicos. "a quem honra, honra" ensinava o apóstolo Paulo aos romanos. A 
Bíblia Sagrada está repleta de ensinos acerca daqueles que são dignos de honra. Aprende-se das 
Escrituras que devem ser honrados os pastores, os profetas e os obreiros que se ocupam na obra do 



Senhor. A demonstração da verdadeira honra, não hipócrita ou interesseira, orquestra ação de destaque 
dentro da Igreja, onde todos são honrados (Rm 12.10)! Sem nenhuma dúvida, é grande a alegria de um 
trabalhador que é honrado pelo seu empregador, ou de um filho que é honrado pelo seu pai, mas não há 
maior alegria do que a de um crente em ser honrado pelo próprio Deus, como foi Jó (Jó 1.8) e como 
em breve será a Igreja "Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus..." (Ap 3.12.) 
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