Fruto do

Espírito

Humildade

Em Gl 5.22-23, a virtude mencionada em seguida
à fidelidade é mansidão. Contudo, noutras
passagens do NT, a mansidão é associada à
humildade com frequência. Há uma correlação
entre as duas.
Jesus – Mt 11.29
Paulo – Ef 4.1-2; Cl 3.12
Então, vamos ver primeiro o que é humildade.
Depois veremos o que é mansidão.

Humildade é, antes de tudo, uma atitude de
reconhecimento e dependência diante de Deus

A pessoa humilde reconhece
a grandiosidade de Deus

a própria pequenez

e depende de Deus
Pv 3.5-7; Tg 4.6-10,13-16*
Vemos, nestas passagens, que o posto da humildade é a
soberba, e que o planejamento sem oração, sem consulta a
Deus, sem dependência à sua vontade soberana é
pretensão arrogante

É claro que uma pessoa humilde diante de Deus torna-se
humilde diante dos homens
Rm 12.3-6 O Ensino desta passagem é claro: O Cristão não
pode pensar que é o tal, que sabe tudo ou mais
que todos os outros, que não precisa de ajuda.
Conquanto possa e deva alegrar-se com a “função” que o
Senhor lhe atribuiu no “corpo” e com a maravilhosa
oportunidade de servir, deve ser humilde e reconhecer as
suas limitações. I Co 12.21 e Fp 2.3

Fp 2.5-8 Vemos aqui que Jesus foi humilde diante do Pai e
diante dos homens. Sua humildade manifestou-se
de duas maneiras:
a) Uma vida de completa obediência
ao Pai. Jo 5.30; 12.49; Mt 26.39,42
E pensar que os pregadores da
prosperidade e da saúde ensinam que o
crente deve orar reivindicando direitos e
determinando. Isto é falta de humildade!

b) Uma vida de dedicado serviço aos
homens. Jo 13.3-5, 12-15
Não precisamos lavar os pés uns dos
outros, mas há uma variedade de serviços
a fazer... Ver Mt 20.28; Gl 5.13

Conclusão
• Então, como se pode definir humildade?
Humildade é, antes de tudo, uma atitude de reconhecimento a
grandiosidade de Deus e a própria pequenez) e consequente
dependência diante de Deus

• Por que uma pessoa inteligente e habilidosa deve ser
humilde? Como pode demonstrar humildade?
• Como Jesus (que tudo podia) demonstrou ser
humilde?

• Você reconhece os talentos e habilidades que
Deus lhe deu e é grato por eles? Idem, com os
dos outros?

• Todavia, reconhece que não sabe e não pode tudo e
depende de Deus e dos outros... numa boa?

