COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
(TADEL 10 AO 17 DE Dez 2017)
TEMA:FAMÍLIA V
Estudo para Células - N°90
Exemplo de Humildade
Um dos maiores personagens encontrados na Bíblia é Davi e nele encontramos uma das
maiores características que também vemos em Jesus – Humildade.
Toda vida que está em harmonia ou em comunhão com o Senhor deve expressar acima
de tudo humildade
Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus - Mateus 5:3
Quem é humilde não só ensina mais dá exemplo, existe um capitulo da Bíblia que
definimos como o capitulo do amor (1 Cor. 13), assim também encontramos um capitulo
na Bíblia que fala exclusivamente de humildade e não somente fala ou ensina, mas é
uma descrição clara e perfeita sobre a atitude de Cristo ao se esvaziar de todo poder
para se entregar numa cruz.
Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o
mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por
vanglória, mas por humildade; cada um considere os outros superiores a si
mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual
também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo
sentimento que houve também em Cristo Jesus, Que, sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando
a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; E, achado na forma de
homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de
cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que
é sobre todo o nome;
Filipenses 2: 2-9

Sem- dúvida alguma, o maior exemplo de humildade está em Jesus Cristo. Toda a sua
vida, desde que desceu dos céus à terra, seu nascimento, vida simples até a morte de
cruz foi para se humilhar. Enquanto tantas pessoas querem se engrandecer ao ponto de
se ‘endeusar’, o próprio Deus se humilhou tornando-se homem para nos ensinar a ser
mais humildes.
Ser humilde não é ser pobre, feio, desajeitado ou sem estudos. Existem pessoas que são
sofisticadas, ricas e estudadas, mas são humildes. Também existem pessoas
aparentemente simples que são orgulhosas.
Como ser humilde?
Vamos refletir no exemplo de humildade deixado por Jesus:
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1- Não JULGAR:
A primeira lição que Jesus nos deu sobre humildade foi não julgar. Jesus sabia dos
pecados de todas as pessoas e anunciou o perdão para cada um sem condenar ou culpar
quem quer que seja. Deixe o julgamento para Deus!
2- ESVAZIAR-SE:
A segunda lição de humildade de Jesus foi o esvaziamento. Para uma sociedade
capitalista, onde as pessoas querem cada vez mais, isso é difícil de entender. A
competitividade faz com que cada um queira ser maior e melhor que o outro. Mas Jesus
fez diferente e ensinou que “vós não sois assim; pelo contrário, o maior entre vós seja
como o menor; e aquele que dirige seja como o que serve” (Lucas 22.26).
Não se encha de si mesmo!
3- Ser SEMELHANTE:
A terceira lição de humildade deixada por Jesus foi a semelhança. Deus criou o homem
conforme a sua “imagem e semelhança” (Gênesis 1.26), mas por causa do pecado, a
humanidade se distanciou de Deus (Isaías 59.2). Jesus veio ser semelhante ao homem
para nos ensinar a ser parecidos com Deus.
Quando amamos ao nosso próximo, passamos a tê-lo como nosso semelhante e não
como alguém diferente ou inferior a nós (Marcos 12.31). Se cada fizer com o outro o que
gostaria de receber, todos seriam tratados igualmente (Mateus 7.12).
Não queira ser melhor que os outros!
4- Se HUMILHAR:
O quarto exemplo de Jesus mostra o maior desafio da humildade que é a capacidade de
sofrer humilhação. Não é à toa que estas duas palavras são sinônimas:
HUMILDADE=HUMILHAÇÃO. A humilhação é o fato sofrido, já a humildade é a qualidade
de quem suportou a humilhação. Jesus no ensinou a ser humildes suportando a maior de
todas as humilhações que alguém pode sofrer que é a vergonhosa morte de cruz.
5- OBEDECER: v.8b
A obediência foi o quinto exemplo de humildade deixado por Jesus. A obediência é algo
incondicional. Não depende da situação ou vontade. Basta obedecer e pronto. Jesus foi
obediente “até a morte”. Isso é obedecer totalmente. Quando obedecemos
reconhecemos que existe uma ordem e uma pessoa superior a nós, o que nos ensina a
ser mais humildes (Romanos 13.1).
6- ESPERAR em Deus: v.9
O resultado para quem é humilde, não vem da noite para o dia, por isso a sexta lição de
humildade é aprender a esperar em Deus. Tudo acontece no tempo certo segundo a
vontade de Deus (Eclesiastes 3.1). Jesus esperou nove meses na barriga de Maria,
esperou 30 anos para iniciar seu ministério (Lucas 3.23), esperou três anos e meio
pregando o evangelho, esperou seis horas pendurado numa cruz (Mateus 27.45,46) e
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esperou três dias para ressuscitar (I Coríntios 15.4). Agora Jesus está assentado à
direita da majestade nas alturas (Hebreus 1.3), mas espera pacientemente até o
momento que voltará exaltado em glória para nos buscar (II Pedro 3.9).
-CONCLUSÃO:
A Vida nos ensina a cada dia. Ser rebaixado não é fácil. Às vezes não aceitamos menos
do que achamos que merecemos, por isso, precisamos refletir sobre a humildade não
conforme o mundo e sim no padrão de Cristo.
O apóstolo Paulo testemunhou que aprendeu a ser humilde seguindo o exemplo de
Jesus. Ele que se julgava o grande Saulo, tornou-se o pequeno Paulo. Antes da célebre
frase “tudo posso naquele que me fortalece” (Filipenses 4.13), Paulo declarou que “tanto
sei estar humilhado como também ser honrado; de tudo e em todas as circunstâncias, já
tenho experiência, tanto de fartura como de fome; assim de abundância como de
escassez” (Filipenses 4.12). A humildade era o segredo do poder na sua vida. Para ser
exaltado é preciso primeiro vencer a humilhação.
Procure ser mais humilde!

O coração do homem se exalta antes de ser abatido e diante da honra vai a
humildade. Provérbios 18:12

