
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: VARRENDO O QUE É RUIM. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Maravilhosa Graça (Comunidade da Graça) – Quero Descer (Raquel Mello). 

 

TEMA: SOBERBA X HUMILDADE 

TEXTO: “Antes, Ele dá maior graça; pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, 
portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as 

mãos, pecadores; e vós de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em 
pranto, e a vossa alegria, em tristeza. Humilhai-vos na presença do senhor, e Ele vos exaltará. ” (Tg 4.6-10) 

 

RESUMO DA MENSAGEM: O capítulo 4 de Tiago nos mostra a origem do pecado. Que tudo começa no coração do 

homem. O texto nos mostra um paralelo entre a soberba e a humildade. E o que cada sentimento desses gera em 

nós. Lições que aprendemos nesse texto: 1- “Deus resiste ao soberbo”- O que é Soberba? É uma manifestação 

consciente ou inconsciente do Orgullho. A soberba está diretamente relacionada ao orgulho, arrogância, a 

vaidade, e a superioridade. Como identificar se sou soberbo? Não admite seus erros está sempre certo, não dá o 

braço a torcer. Se sente superior, melhor que os outros. É incapaz de pedir desculpas ou perdão. Coloca o seu EU 

sempre acima de tudo e de todos, até mesmo de Deus e Quer reconhecimento, aplausos e elogios. Quando somos 

soberbos, orgulhosos o próprio Deus se opõe a nós. Como vencer a soberba, o orgulho? 2- “Sujeitai-vos a Deus”. 

Sujeitar= se submeter a Deus, depender de Deus. Abrir mão da minha vontade, querer que a vontade de Deus 

prevaleça.  É colocar o meu EU aos pés da cruz. 3- “Deus dá graça aos humildes”. Humildade= ser simples, 

submisso, obediente. É uma virtude. É o sentimento de fraqueza, de pouco ou nenhum mérito, é reconhecer que 

eu não posso, dependência de Deus. O humilde é altruísta busca o bem do outro, do próximo. Se eu quero 

agradar o coração de Deus e ser igual a Jesus, eu tenho que ter duas atitudes: 1º Me humilhar= esvaziar: orgulho, 

soberba, vaidade, dureza de coração, inveja, obras da carne, arrogância. Isso só é possível se colocarmos o nosso 

EU na Cruz. 2º Assumir a forma de servo: servo não tem vontade própria. Ele faz o que o seu senhor, o seu dono 

manda. Obedeça a vontade do Senhor. Independente do que você tenha que renunciar, mesmo que seja difícil, 

que doa. “A Vontade Dele é Boa, perfeita e agradável. ” Para que o milagre aconteça na sua vida você precisa 

descer. Se humilhar, se quebrantar, reconhecer suas fraquezas e pecados, é necessário se quebrantar diante de 

Deus. (1 Pd 5.6: “Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no seu tempo, Ele vos exalte”.) 

Deus te abençoe! 

PONHA EM DISCUSSÃO: 
 Como podemos vencer a soberba? Quais atitudes podemos ter? 

 Você tem se humilhado e se sujeitado à vontade de Deus? 

 O que podemos fazer para assumir a forma de servo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO: Ore se humilhando e se quebrantando aos pés do Senhor. 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

 TADEL - Domingo, 03 de Março, às 9:15hs. NÃO HAVERÁ! 

 CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 03 de Março. Com um único Culto às 19:00hs. A Santa Ceia será no dia 10/03. 

 CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 28 de Fevereiro, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Campanha 

12 Chaves da Vitória. Venha buscar o seu milagre!!! 

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas, às 22:00hs. Para toda a igreja! No Templo. 

 

O JOVEM SEMINARISTA - Depois que começou a estudar num seminário teológico, aquela era a primeira vez 
que o convidavam para pregar e ele tinha certeza que seria uma “benção”, pois havia se preparado 
suficientemente. Encostou a Bíblia no peito e caminhou até o altar feito um general. No entanto, sua pregação 
foi um fiasco. Parecia até que Deus o havia deixado sozinho, desamparado lá na frente de todo mundo. Saiu de 
cabeça baixa e só foi até a porta da frente cumprimentar os irmãos porque o pastor da igreja insistiu com ele. 
Ele não conseguia entender o que havia saído errado, até que um senhor idoso abraçou-o e cochichou em seu 
ouvido: – Se você tivesse entrado do jeito que saiu, teria saído do jeito que entrou. 

 


