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TEMA DO MÊS: “HUMILDADE”

ESTUDO PARA CÉLULAS – lV
Jesus o maior exemplo de humildade
Mateus 11:29, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde
decoração, e encontrareis descanso para a vossa alma.
Jesus é o nosso maior exemplo, modelo e também é o mestre dos mestres, ser cristão significa ser
semelhante a Cristo, precisamos ser parecidos com nosso Senhor, ele disse aprendei de mim que
sou manso e humilde de coração, nós que somos seus discípulos temos que seguir seu exemplo.
Filipenses 2:3-8,Líder leia esse texto com a célula, ensine que Jesus sempre existiu (João 1:1-3) e
tinha tudo ao lado do Pai no céu, deixe que cada um fale um pouco sobre a humildade de Jesus em
se esvaziar da sua glória e majestade para vir a esse mundo na forma de homem e ser obediente até
a morte e morte de cruz.
Leia Mateus 19:16-17, Jesus ao ser chamado de Bom Mestre, com muita humildade declara que
não há bom senão Deus, ao receber esse elogio ele devolve para Deus, assim deve ser o nosso agir,
devemos render ao Senhor todo elogio, aplauso, glória, honra e louvor, pois tudo que somos e
fazemos de bom vem Dele e não de nós mesmos, (João 15:5; Romanos 11:36).
João 13:4-15, Líder comente com a célula que Jesus lavou os pés dos discípulos com o propósito
de lhes ensinar um princípio cristão fundamental a importância da humildade, e nos dando
exemplo, apesar de ser o filho de Deus e Senhor Ele se comportou como servo e disse “como eu
vos fiz, façais vós também”, Leia também, Mateus 20:26-28.

Jesus e João Batista
Mateus 3:13-17, Nesse texto vemos a humildade de João Batista em não querer batizar Jesus por
saber que Ele era o Messias e que ele João é quem precisava do Salvador,e a humildade de Jesus em
se submeter ao batismo mesmo sem ter pecado algum, precisamos ter a humildade de João para
reconhecer o quanto precisamos de Jesus mesmo tendo um cargo, posição ou trabalho na igreja.
João 3:30, É necessário que ele cresça e que eu diminua.
Essa declaração de João revela quão humilde ele era e como deve ser nosso coração, HUMILDE.
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