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TEMA DO MÊS: “HUMILDADE”

ESTUDO PARA CÉLULAS – I
A Humildade precede a honra: Líder, discuta com a célula que o princípio da humildade leva a
honra, Deus honra e exalta o humilde de coração, mas resiste aos soberbos e orgulhosos, explique
que a humildade não depende de condições financeiras, a pessoa pode ser muito rica e ao mesmo
tempo humilde, ou ela pode ser muito pobre e ao mesmo tempo orgulhosa.
Provérbios 22:4–O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra, e vida.
Provérbios 29:23 – A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espirito obterá honra.
Tiago 4:6 – Antes, dá maior graça. Portanto, Diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos
humildes.
A humildade é necessária para reconhecer nossas limitações e fraquezas e nos aproximar de Deus,
um coração cheio de si mesmo, religião ou orgulho não reconhece Jesus como Senhor e tão pouco
se submete a autoridade Dele e à sua palavra.
Jesus declarou em Mateus 5:3 – Bem-aventurado os humildes de espírito, por que deles é o reino
dos céus.
No sermão da montanha Jesus deixa claro alguns princípios necessários para entrar no reino dos
céus, e um deles é ser humilde de espirito, ou seja, aquele que esta disposto a reconhecer suas
necessidades espirituais e deficiências e aprender a depender somente de Deus ao invés de suas
próprias habilidades e capacidade, esse será bem-aventurado, pois será guiado por Deus e por seu
Santo Espirito.
Existem duas formas de se aproximar de Deus, com coração Humilde e quebrantado ou Orgulhoso
Lucas 18:9-14 - Líder, leia esse texto com a célula e deixe que cada um fale a respeito do que
entendeu com essa passagem, depois explique a diferença entre a oração e o coração do fariseu
(religioso) e do publicano (pecador), enfatize que o publicano saiu justificado e não o fariseu.
O orgulho religioso mata nossa comunhão com Deus, não podemos ficar presos à religião, cargos
ou posição na igreja, precisamos estar em uma posição de humildade e arrependimento.
A humildade gera quebrantamento e arrependimento, o publicano tinha muitas falhas, mas com
um coração humilde reconhece o quanto ele precisava de Deus e do seu perdão.
Salmo 51:17 – Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e
contrito não desprezarás ó Deus.

Humildade: “Virtude caracterizada pelo reconhecimento das próprias
limitações, modéstia, simplicidade, ausência de orgulho”
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