
         Humildade 

 

A verdadeira grandeza 



         Sede Humildes  



E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, 
compassivos, cheios de amor fraternal, 
misericordiosos e humildes.   
                                                                                                      1 Pe 3:8 

Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos 
anciãos; e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-
vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, 
mas dá graça aos humildes.                                                                                                                      
                                                                           1 Pe 5:5 



O Relato da Queda 
 
1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os 
animais selvagens que o SENHOR Deus tinha 
feito. E ela perguntou à mulher: “Foi isto 
mesmo que Deus disse: ‘Não comam de 
nenhum fruto das árvores do jardim’?” 
2 Respondeu a mulher à serpente: “Podemos 
comer do fruto das árvores do jardim, 
3 mas Deus disse: ‘Não comam do fruto da 
árvore que está no meio do jardim, nem 
toquem nele; do contrário vocês morrerão’ ”. 
4 Disse a serpente à mulher: “Certamente não 
morrerão! 
5 Deus sabe que, no dia em que dele 
comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como 
Deusa , serão conhecedores do bem e do mal”. 
6 Quando a mulher viu que a árvore parecia 
agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, 
além disso, desejável para dela se obter 
discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e 
o deu a seu marido, que comeub também. 
. 

http://cizinhorodrigues.com/?attachment_id=2229 
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HUMILDADE é: 
  
 
não pensar menos DE você 
mas, 
 
pensar menos  EM você 



Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o 
mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. 
                                                                                                   Fl 2:3   

Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; 
cada um considere os outros superiores a si mesmo.   
                                                                                                       Fl 2:4 

Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada 
qual também para o que é dos outros.   
                                                                                                      Fl 2:5  



Vinde a mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu 
jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de 
coração; e encontrareis descanso para as vossas 
almas.     
                                                                                              Mt 11:28-29 



O Relato da Queda 
 
1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os 
animais selvagens que o SENHOR Deus tinha 
feito. E ela perguntou à mulher: “Foi isto 
mesmo que Deus disse: ‘Não comam de 
nenhum fruto das árvores do jardim’?” 
2 Respondeu a mulher à serpente: “Podemos 
comer do fruto das árvores do jardim, 
3 mas Deus disse: ‘Não comam do fruto da 
árvore que está no meio do jardim, nem 
toquem nele; do contrário vocês morrerão’ ”. 
4 Disse a serpente à mulher: “Certamente não 
morrerão! 
5 Deus sabe que, no dia em que dele 
comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como 
Deusa , serão conhecedores do bem e do mal”. 
6 Quando a mulher viu que a árvore parecia 
agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, 
além disso, desejável para dela se obter 
discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e 
o deu a seu marido, que comeub também. 
. 


