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TEMA DO MÊS: “HUMILDADE”

ESTUDO PARA CÉLULAS – III
Líder, nesse estudo vamos tratar do perigo do orgulho (o maior inimigo da humildade) e o mal que
ele pode causar na vida da pessoa que deixa esse sentimento entrar em seu coração
Leia Deuteronômio 8:10-18, Deus faz um alerta a todo povo de Israel para não deixar de
lembrar que foi pelo poder do Senhor que eles foram libertos da escravidão, e não pela força do
seu braço, Deus faz um alerta para que o coração do povo não se elevasse e se esquecesse de tudo o
que Deus fez por eles.
Salmos 103:2,Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios.
Muitas são as pessoas que chegam ao Senhor com a vida totalmente destruídas depois são curadas,
libertas, tratadas e abençoadas, mas depois de um tempo se esquecem de tudo o que Deus realizou
em suas vidas, acham que tudo o que aconteceu foi por seus próprios méritos ou por acaso e deixam
o orgulho e a soberba entrarem em seu coração, começam a viver distantes de Deus novamente
achando que não precisam mais Dele e que dão conta de andar sozinhos.

Assim como a humildade precede a honra o orgulho precede a queda.
Líder leia ll Crônicas 26:16-20, Uzias começou a reinar com apenas 16 anos, e buscou ao Senhor,
e Deus o fez prosperar a tal ponto que o seu nome alcançou grande fama e ele se fortificou
grandemente, por que foi ajudado maravilhosamente pelo Senhor, mas depois de um tempo
exaltou-se o seu coração, ele deixou o orgulho tomar contado seu coração e achou que estava
acima de todos, foi ao templo para queimar incenso, tarefa que era para os filhos de Arão e não ao
rei, quando o orgulho enche o nosso coração achamos que podemos fazer tudo sem obedecer mais a
Deus e aos nossos líderes, o orgulho cega o nosso entendimento e nos afasta do Senhor.
Ezequiel 28:17, Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria
por causa do teu resplendor; por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti.
Líder leia também Isaias 14:12-15, comente com a célula que o sentimento de orgulho, soberba,
altives e de arrogância, nasceu no coração de lúcifer que era um anjo de Deus, mas que deixou esses
sentimentos entrarem em seu coração e quis ser maior que o próprio Deus, por isso foi lançado fora
da presença do Senhor, não podemos deixar tais sentimentos entrarem em nossa vida, precisamos
ser HUMILDES!
Isaias 2:11-12 Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada;
e só o Senhor será exaltado naquele dia.
Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo o que se
exalta, para que seja abatido;

Orgulho: sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, arrogância, soberba,
altivez.
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