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NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 Existem bênçãos para quem honra a liderança e 

conseqüências negativas para quem desonra a 

liderança.  

 1 Timóteo 5:17-25 mostra quatro maneiras de honrar a 

liderança: Apoio financeiro, tratamento justo, incentivo a 

integridade e a um estilo de vida saudável. 

 

Liderança é um princípio bíblico. Honrar aqueles em 

posição de liderança é essencial para o sucesso de nossa 

jornada espiritual. 

 

Considere as seguintes características de um chefe e de um 

líder: 

CHEFE LÍDER 

O chefe conduz seus 

homens. 

O líder os treina. 

O chefe depende da 

autoridade. 

O chefe depende da boa 

vontade. 

O chefe diz "eu". O líder diz, "nós". 

O chefe diz, "Esteja lá a 

tempo."      

O líder chega lá antes da 

hora. 

O chefe coloca a culpa do 

fracasso em você. 

O líder arruma a situação de 

fracasso. 

O chefe sabe como se faz. O líder mostra como se faz. 

O chefe diz "Vá". O líder diz, "Vamos." 

O chefe usa pessoas. O líder prepara pessoas. 

O chefe vê o hoje. O líder olha para o amanhã. 

O chefe comanda. O líder pede. 

O chefe nunca tem tempo 

suficiente. 

O líder faz seu tempo. 

O chefe está preocupado 

com as coisas. 

O líder está preocupado com 

as pessoas. 

O chefe permite que seu 

povo saiba onde ele fica. 

O líder permite que seu povo 

saiba onde ficar. 

O chefe trabalha arduamente 

para produzir. 

O líder trabalha arduamente 

para ajudar o seu povo a 
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produzir. 

O chefe leva o crédito. O líder dá os créditos. 

As Escrituras reforçam o princípio de liderança, mas ignora o 

princípio de ser chefe. 
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Honra definida 

Pergunta de discussão: Como você define ou descreve 

honra? 

 

Como substantivo, o dicionário Webster define honra como: 

-uma expressão geralmente merecida (ser digno de ser 

intitulado de, merecedor) respeito; 

-reconhecimento, ou seja, prestar homenagem ao nosso 

fundador. 

 

Vamos discutir o verbo nesta lição.  O dicionário Webster 

define a honra como: 

- respeitar ou tratar (alguém) com admiração e respeito;  

- respeitar ou tratar com honra. 

 

De um modo geral, honrar a liderança abrange nosso 

respeito por aqueles que estão em uma posição de liderança 

em nossas vidas. A fim de demonstrar honra,tratamo-los com 

respeito e admiração. 

Apoio ao Ministério 

Êxodo 17:8-16 ( KJA). " E aconteceu que os amalequitas 

vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés 

ordenou a Josué: "Escolhe homens, e amanhã sai para 

combater contra Amaleque; eu me posicionarei no alto da 

colina, com o cajado de Deus em minhas mãos!" Fez Josué 

como Moisés tinha orientado, e saiu para lutar contra os 

amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o 

alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as 

mãos levantadas, Israel prevalecia no combate; quando, 

porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha 

vantagem. 

 

Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas; tomando 

então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela 

pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos 

de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram 

firmes até o pôr-do-sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu 

povo, ao fio da espada. 

 

Então Yahweh ordenou a Moisés: "Escreve isto para 

memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a 

memória dos amalequitas de debaixo do céu". Depois Moisés 

construiu um altar, e pôs-lhe este nome: Adonai-Nisso, "o 

Eterno fez-me aqui um grande milagre", porque ele declarou: 

"Porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou, 

sobre seu trono, que o Eterno lutará contra os amalequitas, de 

geração em geração!".  
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Deus 

 Arão e Hur não olharam a situação e pensaram, "Eu 

posso fazer um trabalho melhor do que ele". Ou, "Se eu 

fosse o responsável, abordaríamos com um plano 

diferente". 

 Eles não tentam usurpar a posição de Moisés ou 

tentaram tomar o seu trabalho. 

 Eles entenderam que Moisés era o líder decidiram 

consciente em não tentar realizar a tarefa sem Moisés.  

Eles ficaram ao lado dele para segurá-lo e apoiá-lo com 

o que Deus os chamou para fazer. 

 Devemos ter confiança na autoridade que Deus tem 

dado para aqueles que estão em posição de liderança. 

 Nossa capacidade de honrá-los irá relacionar-se 

diretamente com esse entendimento. 

 Deus chama todos nós para lugares diferentes e 

posições diferentes no ministério. 

 Este é o primeiro momento de pôr em prática uma regra 

de ouro: Siga a autoridade de seu líder assim como você 

quer que os outros te sigam. 

 Os nossos líderes de hoje podem não necessariamente 

levar uma equipe como um símbolo de sua autoridade 

concedida por Deus, mas ainda temos de honrar essa 

autoridade estando prontos para ajudar em qualquer 

maneira possível. 

Arão e Hur arranjaram um lugar para Moisés 

descansar.  Eles estavam prontos para oferecer toda a 

ajuda necessária 

 Arão e Hur perceberam a demanda física que Moisés 

estava passando. 

 Reconhecendo isto, eles entenderam que seria melhor 

para Moisés se ele se sentasse.  

 Através das ações destes dois servos, eles criaram um 

lugar de descanso para o seu líder.  

 Devemos ser uma bênção para os nossos líderes. 

Estamos aqui porque a tarefa é grande demais para um 

homem ou um casal realizar.  

 Parte de nossa responsabilidade é a de estar ao lado de 

nossos líderes, ser solidário e fornecer toda a 

assistência necessária para ajudar a ver o objetivo 

alcançado. 
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NOTAS:  Arranjar um lugar para Moisés descansar fez a tarefa de 

levantar suas mãos até mais fácil.  

 O trabalho do ministério se tornará mais fácil à medida 

que honrarmos e segurarmos nas mãos de nossos 

líderes.  

 Oferecendo um refúgio de descanso para os nossos 

líderes enquanto eles estão na brecha pode ser 

somente a peça que falta do quebra-cabeça para que a 

vitória possa ser obtida. 

Nós nos tornamos vitoriosos quando honramos 

aqueles que foram colocados em uma posição de 

liderança em nossas vidas. 

 Não basta apenas crer na honra; devemos ser ativos!  

 Lembre-se que inicialmente, em si, o processo honrar a 

liderança é um verbo; ela exige uma ação da nossa 

parte.  

 Devemos mudar a nossa maneira de fazer as coisas 

para que o trabalho de nossos líderes seja uma alegria.  

 É uma insensatez atacar a autoridade estabelecida por 

Deus; por outro lado, é sábio honrar aqueles que Deus 

colocou em nossas vidas para nos liderar. 

Conseqüências de se rebelar contra uma autoridade 

A Bíblia está repleta de relatos de pessoas que não 

honraram a liderança que Deus havia colocado em suas vidas. 

Alguns exemplos incluem: 

 A rebelião de Cão contra Noé  

 A rebelião de Miriã 

 A rebelião de Coré 

 

Embora estes possam ser considerados casos extremos, 

devemos compreender que não honrar aqueles que estão na 

liderança possui conseqüências. 

O que a Bíblia diz sobre honrar a liderança 

1 Timóteo 5:17-25  (KJA) " Os presbíteros que 

administram bem a igreja são dignos de dobrados honorário, 

principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e 

do ensino. Porquanto, aforma a Escritura: "Não amordaces a 

boca do boi quando estiver debulhando o cereal", e ainda, 

"digno é o trabalhador do seu salário". Não aceites acusação 

contra um presbítero, se não houver mais duas ou três 

testemunhas. Quanto aos que vivem na prática do pecado, 
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repreende-os na presença de todos, para que os outros, de 

igual maneira, se encham de temor. 

 

Eu te exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo 

Jesus e dos anjos eleitos a que procures obedecer todas essas 

instruções sem parcialidade; e não faças nada por 

partidarismo. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre 

alguém, nem participes dos pecados dos outros; conserva-te, 

pois, em pureza de vida. 

 

Por causa do teu estômago e das tuas freqüentes 

enfermidades, não bebas somente água, mas também um 

pouco de vinho. 

 

Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmos 

de serem julgados; os de outros são descobertos depois. Da 

mesma forma, as boas obras se tornam evidentes, enquanto 

as obras más não podem permanecer ocultas. 

 

Podemos analisar este trecho em quatro perspectivas: 

 

1. Apoio Financeiro (vers. 17-18) 

  Aqueles que têm dedicado suas vidas exclusivamente 

para conduzir a Igreja avante, "anciãos que governam 

bem", e aqueles que foram especialmente líderes 

eficazes, recebiam apoio financeiro. 

 Dupla honra provavelmente refere-se a dois tipos 

diferentes de honra: 

a. A atitude de honra que temos falado aqui está 

para ser concedida a todos os que estão na 

liderança.  

b. Aqueles que lideram bem deveriam ser 

apoiados financeiramente pela Igreja. 

 

APLICAÇÃO PRÁTICA: Apesar dessa parte do texto não ser 

particularmente aplicável em nosso contexto, devemos 

ainda manter o espírito do texto e oferecer todo e qualquer 

apoio aos nossos líderes de campo. 

 

2. Tratamento justo (vers. 19-21) 

 "Receber" uma acusação contra alguém é basicamente  

aceitá-la como verdadeira e precisa. 

 Paulo observa que nenhuma acusação contra um 

ancião é considerada verdadeira sem ao menos duas 

testemunhas confirmarem. 
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NOTAS:  Os líderes da igreja vivem uma vida pública que os 

deixam particularmente vulneráveis às falsas 

acusações.  

 A necessidade de haver várias testemunhas diminui a 

capacidade de alguém desonesto prejudicar ou destruir 

a competência de um líder frente à equipe. 

APLICAÇÃO PRÁTICA: Não deixe que um problema pessoal 

se torne uma questão pública. Precisamos proteger nossa 

liderança contra a fofoca e descontentamento não 

permitindo que "simples" questões sejam trazidas até nós. 

 

3. Expectativa de Integridade (vs. 22, 24-25) 

 Por toda a Bíblia, a "imposição de mãos" foi associada 

com o envio de alguém, ou com o reconhecimento do 

chamado de Deus em suas vidas. 

 Paulo nos encoraja a não sermos apressados demais ao 

nomear novos líderes (anciãos).  

 Devemos conhecer as pessoas, eles devem ser 

provados pelo teste do tempo antes de serem 

promovidas. 

 Ele deve continuar a viver uma vida exemplar de acordo 

com a posição detida mesmo após a sua nomeação, 

logicamente. 

 Além disso, honramos nossos líderes por causa de 

nossa expectativa em relação a eles liderarem, viverem 

e agirem com integridade.  

 Não confunda perfeição com integridade.  

 Integridade significa que a vida de uma pessoa pública e 

privada são consistentes.  

 

APLICAÇÃO PRÁTICA: Nossa expectativa de integridade com 

nossos líderes ajuda a fornecer-lhes motivação concreta 

para a prática de um estilo de vida de integridade. A 

verdade é que somos todos humanos e, por vezes, a 

responsabilização da carne nos leva para a falta do espírito. 

 

4. Incentivando um estilo de vida saudável (vers. 23) 

 Paulo instrui a Timóteo na última parte do versículo 22 

para permanecer puro.  

 É provável que em seu desejo de evitar a controvérsia 

entre quanto x demais, Timóteo simplesmente absteve-

se de álcool completamente. 
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NOTAS:  Paulo está instruindo a Timóteo que ele ainda pode 

manter sua pureza diante de Deus sem prejudicar sua 

saúde. 

 

APLICAÇÃO PRÁTICA: Honramos nossos líderes 

incentivando-os a viver uma vida saudável. Ser respeitosos 

com seus horários de descanso e lazer. Estarmos cientes do 

horário. Incentivá-los a tomar um tempo para descansar e 

relaxar. 

 

Conclusão 

" Dai a cada um o que lhe é devido: se imposto, imposto; se 

tributo, tributo; se temor, temor; se honra, honra". (Romanos 

13:7, KJA). 

 

" Recebei-o, (epafrodito), portanto, no Senhor, com grande 

alegria, e sempre honrai pessoas como ele…" (Filipenses 2:29, 

KJA). 

 

" Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a 

consideração para com os que se esforçam no ministério, os 

quais vos lideram e aconselham no Senhor; Caminhai em paz 

uns com os outros" (1 Tessalonicenses 5:12-13, KJA). 

 

" Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos ensinaram a Palavra 

de Deus; observando-lhes atentamente o resultado da vida que 

tiveram" (Hebreus 13:7, KJA). 

 

 

GABARITO:  B,B, C, A, C 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. Introdução. 

A. Chefe vs. Líder. 

II. Honra definida. 

III. Apoio ao Ministério (Êxodo 17:8-16). 

A. A equipe de Moisés representa sua autoridade dada por 

Deus. 

B. Arão e Hur arranjaram um lugar para Moisés descansar. 

Eles estavam prontos para oferecer toda a ajuda 

necessária. 

C. Nós nos tornamos vitoriosos quando honramos aqueles 

que foram colocados em uma posição de liderança em 

nossas vidas. 

IV. Conseqüências de se rebelar contra uma autoridade. 

V. Honrar a liderança (1 Timóteo 5:17-25). 

A. Apoio financeiro. 

B. Tratamento justo. 

C. Expectativa de integridade. 

D. Incentivando um estilo de vida saudável. 

VI. Conclusão. 
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NOTAS: QUESTIONÁRIO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre um bom 

líder? 

a. O líder ordena. 

b. O líder treina. 

c. O líder leva o crédito. 

d. O líder diz, "Vá".. 

 

2. Qual das seguintes afirmações é falsa? 

a. As Escrituras reforçam o princípio de liderança, mas 

ignora o princípio de ser chefe. 

b. A definição de "honra" no que diz respeito à 

liderança não tem nada a ver com respeito. 

c. Honrar a liderança requer ação. 

d. É sábio honrar aqueles que foram colocados na 

liderança em nossas vidas. 

 

3. Qual das alternativas a seguir  representam o que Arão e 

Hur fizeram por Moisés? 

a. Ajudaram a Moisés a desenvolver um melhor plano 

de batalha. 

b. Escreveram uma carta para a liderança que estava 

sobre Moisés para expressar suas preocupações. 

c. Encontraram um lugar para Moisés se sentar e 

descansar, e apoiraram o que ele estava fazendo. 

d. Encontraram mais homens e se juntaram a Josué na 

batalha. 

 

4. Qual das opções a seguir nos dá um exemplo bíblico de 

honrar corretamente a liderança? 

a. Davi. 

b. Cão. 

c. Corá. 

d. Miriam. 

 

5. Uma maneira bíblica de honrar a liderança é ... 

a. Incentivando-os a trabalhar mais. 

b. Revelar questões pessoais deles publicamente. 

c. Apoiá-los financeiramente. 
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d. Examinando-os para ajudá-los a se tornarem mais 

perfeitos. 
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NOTAS: QUESTÖES DISCURSIVAS 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Qual ponto em que você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 


