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TEMA DO MÊS: “HUMILDADE”

ESTUDO PARA CÉLULAS – ll
Mateus 23:11-12, Porém o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será
humilhado; e o que a si mesmo se humilhar será exaltado.
Jesus repreendeu os Fariseus e Escribas que eram os religiosos da época por que faziam obras afim
de serem vistos pelos homens, se vestiam de uma maneira que chamava a atenção de todos,
amavam se assentar nos lugares de destaque, gostavam de serem chamados de mestres e de receber
saudações, quando oravam queriam chamar a atenção para si mesmos para mostrar o quanto eram
“santos”, precisamos tomar muito cuidado com o “orgulho religioso”, de achar que somos
melhores do que os outros pelo simples fato de estarmos dentro de uma igreja.
Líder, leia Mateus 6:1-4 comente com sua célula a importância de ter um coração humilde em
tudo que fizermos, seja para ajudar alguém ou em favor da obra de Deus, a intenção do nosso
coração deve ser agradar a Deus e não aparecer para os homens e mostrar o quanto somos “bons”
quem assim fizer já recebeu a sua recompensa, quem faz humildemente no secreto será exaltado por
Deus na hora certa.
Colossenses 3:23-24, E, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como ao senhor e não aos
homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardãoda herança, por que a Cristo, o Senhor,
servis.
Nosso objetivo deve ser engrandecer o nome do Senhor e não o nosso!
Líder, leia Atos 14:8-19 Paulo e Barnabé realizaram grandes proezas e sinais no nome de Jesus,
mas eles não aceitavam a glória para eles, nessa ocasião um coxo de nascença é curado, os homens
daquela cidade achavam que eles eram semelhantes aos deuses, mas Paulo com um coração
humilde declara que ele não era diferente deles, mas era homem sujeito as mesmas paixões, e que
foi pelo poder do Deus vivo que aquele milagre aconteceu, tudo que fizermos de bom não vem de
nós, mas de Deus.
Mateus 5:16, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas
obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus.
Toda honra e glória devem ser creditadas a Deus e não a nós, somos apenas instrumentos nas mãos
do Senhor!
Romanos 11:36, Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas; glória, pois a ele
eternamente. Amém!

Humildade: Romanos 12:16 – sede unânimes entre vós; não ambicioneis coisas
altivas, mas acomodai-vos às humildes; não sejais sábios aos vossos olhos
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