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Aulas: 
 • 1 - Abertura - Tudo começa na Mente  

• 2- Considerações gerais sobre a humildade 

• 3- Manifestações Orgulho  

• 4- Orgulho - personagens bíblicos  

• 5- O segredo do contentamento -  Filme Orgulho e Preconceito - grupos  

• 6- A Humildade de Jesus - a grandeza redefinida e demonstrada  

• 7- A prática da Verdadeira Humildade ao iniciar e findar cada dia-tenha 
um foco especial  

• 8- Identificando Evidências da Graça e encorajando outros  

• 9- Convidando e buscando a correção; respondendo às provações com 
humildade; um legado de Grandeza - testemunho e enceramento  
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TUDO COMEÇA NA MENTE 

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-puzzle-mind-brain-
storming-image11134568 
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Mente, um compartimento complexo... 

pensamentos, coração, crenças, compreensão, julgamentos, 

consciência, memória... 

é tudo aquilo que nos faz pensar... 

Afeições > expressas pelos nossos anseios, desejos, 

sentimentos, emoções e imaginação. 

Vontades > escolhas > ações. 
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http://thumbs.dreamstime.com/z/mente-complexa-42921511.jpg 
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 a Mente é responsável   
 
 

  Pelo o que eu penso (pensamento) 
                      Pelo que eu faço (escolhas e atitudes) 
             Pelo que eu sinto (afeições e sentimentos) 
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Pensar...atividade constante! 

http://ivonaldo-leite.blogspot.com.br/2015/04/deficit-de-atencao-pensamento-
acelerado.html 
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Meus pensamentos X  Palavra de Deus 

? ? ? ? ? 

 

http://thumbs.dreamstime.com/x/ponto-de-interroga%C3%A7%C3%A3o-
6906191.jpg 
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     “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 
transformem-se pela renovação da sua mente, para 

que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus.’’ -   

       Rm 12.2 
  

 “Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, 
tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o 

que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de 
boa fama, se houver algo de excelente ou digno de 

louvor, pensem nessas coisas. ”  
       Fp 4.8  
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Então... 
O pensamento é 

responsável pela nossa 
conduta da vida ???? 
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Como seguidoras de Cristo, 
temos escolhas a respeito do 
estado de nossas mentes??? 

 

http://24.media.tumblr.com/tumblr_ltszmoP7cg1qmqls8o1_500.jpg 
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  “Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, 
procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está 
assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento 
nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês 
morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em 
Deus. ”                          
       Cl 3.1-3  
“Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o 
que a carne deseja; mas quem vive de acordo com o 
Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. 
A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do 
Espírito é vida e paz. ” 
        Rm 8.5-6  
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http://ishop.s8.com.br/produtos/01/00/item/113871/4/113871486_1GG.jpg 

http://imagens.tiespecialistas.com.br/2014/05/shutterstock_182141213-
300x199.jpg 
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Nosso estado de mente, influencia nossa 
vontade? 

 

http://insidedigital.com.br/wp-content/uploads/2014/05/img-Comportamento-do-
Consumidor-moderno-em-tempos-digitais.jpg 
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Sim, à medida que pensamos os  

pensamentos do Senhor. 

 

http://files.iadepparaiso.webnode.com.br/200000291-
baf53bbee5/jovem_e_cruz.jpg 
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   “Como é feliz aquele que não segue o conselho dos 
ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na 
roda dos zombadores! Ao contrário, sua satisfação está na lei do 
Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à 
beira de águas correntes: Dá fruto no tempo certo e suas folhas 
não murcham. Tudo o que ele faz prospera! ” 
        Sl 1.1-3 
   “Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e 
de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra 
fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos 
prosperarão e você será bem-sucedido. ” 
        Js 1.8  
   “Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo 
propósito está firme, porque em ti confia.”  
        Is 26.3 
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Nosso estado mental é produto de 
nosso pensamento, o qual procede 

do coração-mente-alma. 
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Pense os  
pensamentos do Senhor!!! 

 
 

     “Porque, como ele pensa  
   consigo mesmo, assim é...” 
       Pv 23.7ª  
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Pense os  

pensamentos do Senhor!!! 

 

http://files.iadepparaiso.webnode.com.br/200000291-
baf53bbee5/jovem_e_cruz.jpg 
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 O coração, mente e alma    
devem ser mantidos longe dos 
pensamentos pecaminosos!!! 
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Como???  

Pensando os  

pensamentos do Senhor!!! 

 

http://files.iadepparaiso.webnode.com.br/200000291-
baf53bbee5/jovem_e_cruz.jpg 
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   “Acima de tudo, guarde o seu coração, 
pois dele depende toda a sua vida.”  

        Pv 4.23 
  
  

   “Pois do interior do coração dos 
homens vêm os maus pensamentos...” 

       Mc 7.21  
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“Temos que cuidar com o que entra...  
               com o que eu deixo ficar lá... 
      e com o que sai da minha mente. ” 

http://leway.com.br/wp-content/uploads/2015/02/1.png 
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Porque, quando me permito me dirigir 
pelo que sinto ou pelo o que quero, 

defino minhas escolhas 
arbitrariamente (como eu quero)...e 

não pelo que Deus manda!!! 
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Perguntas que ajudam a saber se 
tenho um ídolo: 

 
•  Estou disposta a pecar, por menor que seja o 

pecado para conseguir ou manter o que quero? 

 

•  Tenho alguma reação pecaminosa se não conseguir 
manter ou se perder o que mais quero? (Ira, 
gritaria, ódio, ataque de estupidez...). 
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Neste caso, quem é meu 
 

 principal ídolo??? 
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SOU EU MESMA!  
 

Eu sou minha maior inimiga!!! 
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Nosso maior inimigo é o nosso EU... 
 

e a adoração que temos de nós 

mesmos chama-se ORGULHO!!! 
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A adoração de um outro deus que não o 
verdadeiro Deus, me leva a cometer outra 
série de pecados decorrentes da idolatria, 

e dessa série inevitavelmente virá o 
orgulho, o egoísmo, a ostentação, a 

desobediência... 
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Definição de orgulho: 

 Manifestação de alto apreço ou conceito em 
que alguém se tem. E se revela na mentalidade 
centralizada no eu (senhor em vez de servo); é 

ter o foco voltado para mim mesma e para 
minha satisfação; é busca de auto 

reconhecimento, auto exaltação, desejo de 
controlar e usar todas as coisas em benefício 

de si própria! 
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A questão não é 
perguntar se sou 

orgulhosa ...  

é onde o orgulho 
se manifesta em 

minha vida. 
http://static5.depositphotos.com/1030113/447/i/950/depositphotos_4474934-Serious-woman-as-detective-with-magnifier.jpg 
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Todavia, como está escrito:  
 

“Olho nenhum viu, ouvido nenhum 
ouviu, mente nenhuma imaginou o 

que Deus preparou para  
 aqueles que o amam” 

    1 Co 2:9  
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