
Oração 
Onipotente e misericordioso Deus, fortalece-nos em tua miseric�rdia, em 
todas as adversidades, para que, tendo a disposi��o da mente e do corpo, 
realizemos com cora��es alegres tudo quanto pertence ao teu prop�sito. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo que vive e reina contigo e com o Esp�rito 
Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém. 

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a Salva��o).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

14� Domingo do Tempo Comum
O Caminho da Soberba

Marcos 6.1-6

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: O que � a soberba?
 Leitura Inicial: Marcos 6.1-6

A soberba � uma manifesta��o de 
orgulho, de pretens�o, de superioridade sobre 
as outras pessoas. � a arrog�ncia, a altivez, a 
autoconfian�a exagerada. O Soberbo � aquele 
indiv�duo considerado orgulhoso, altivo, que est� dominado pela 
arrog�ncia. 

O soberbo diz: “Eu n�o preciso aceitar Jesus como Senhor e 
Salvador. J� sou bom e consigo ganhar a pr�pria salva��o”. 

A soberba impede o ser humano de alcan�ar as gra�as de Deus. Ele 
n�o aceita que � um pecador e que necessita da salva��o de Cristo. Sua 
soberba o leva para longe do �nico caminho que � Jesus. Hoje iremos 
conhecer o resultado espiritual da soberba humana. 

I. A Soberba é um Impedimento para a ação de Deus - Marcos 6.1-6
O Evangelho de Marcos 6.1-6 relata Jesus voltando para a sua terra 

de Nazar� com os seus disc�pulos. 
Em um s�bado passou a ensinar e a curar na sinagoga. Os 

nazarenos que lhe conheciam ficaram surpresos e disseram (2): “Donde 
v�m a este estas coisas? Que sabedoria � esta que lhe foi dada? E como se 
fazem tais maravilhas por suas m�os?
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(3) N�o � este o carpinteiro, filho de Maria, irm�o de Tiago, Jos�, Judas e 
Sim�o? E n�o vivem aqui entre n�s suas irm�s? E escandalizavam-se 
nele”.

Eles ficaram revoltados, chocados, espantados e at� mesmo 
ofendidos pela sabedoria do Senhor. 

Jesus se sente desonrado em sua pr�pria terra. 
O resultado foi que Jesus (5) “N�o p�de fazer ali nenhum milagre, 

sen�o curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as m�os”.
A soberba impede a obra do Senhor. O pr�prio Esp�rito de Deus 

resiste aos soberbos (Tg 4.6). 
Voc� j� lutou contra a soberba em sua pr�pria vida? 

II. A Soberba é fruto da rebeldia humana - Ezequiel 2.2-5
O profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, (Ezequiel 2.2-52) 

recebeu a miss�o de ser pregador entre os filhos de Israel que moravam na 
Babil�nia e eram soberbos contra Deus. 

O Senhor lhe diz (3): “Filho do homem, eu te envio aos filhos de 
Israel, �s na��es rebeldes que se insurgiram contra mim; eles e seus pais 
prevaricaram contra mim, at� precisamente ao dia de hoje”.

A soberba � fruto da rebeldia. Mesmo sendo o povo escolhido por 
Deus, n�o desejavam mais andar em seus caminhos. Eram agora (4) “de 
duro semblante e obstinados de cora��o”. 

Contudo, mesmo diante de tanta soberba e rebeldia, o profeta 
Ezequiel precisou pregar a palavra de Deus. O Senhor diz (5): “quer 
ou�am quer deixem de ouvir, porque s�o casa rebelde, h�o de saber que 
esteve no meio deles um profeta”.

At� mesmo os homens mais rebeldes e soberbos precisam ter a 
oportunidade de ouvir a Palavra de Deus.  

Voc� tem enfrentado pessoas soberbas?
III. A Soberba gera sofrimento  - Salmo 123.1-4 (R2) 

O Salmo 123.1-4 � um grito de socorro do salmista. 
O servo de Deus � humilde e busca no Senhor o aux�lio (1). Ele 

espera insistentemente em Deus (2): “Como os olhos dos servos est�o fitos 
nas m�os dos seus senhores, e os olhos da serva, na m�o de sua senhora, 
assim os nossos olhos est�o fitos no SENHOR, nosso Deus, at� que se 
compade�a de n�s”.  

Os soberbos perseguem os santos. Ele diz (4): “A nossa alma est� 
saturada do esc�rnio dos que est�o � sua vontade e do desprezo dos 
soberbos”.

N�o apenas o salmista sofre pelos ataques dos soberbos, mas os 
pr�prios soberbos sofrem por n�o alcan�arem a gra�a de Deus. Vivem 
pensando que tem o controle da vida e nunca conseguem ter uma 
experi�ncia de salva��o. N�o permitem que Deus lhes transforme. 

Como ajudar a pessoa soberba?
IV. Vigilância contra a Soberba - II Coríntios  12.7-10 

Os servos de Deus precisam vigiar para que n�o caiam no pecado 
da soberba. Apesar da salva��o e vida em santidade, estamos em p� 
unicamente por causa da gra�a de Deus. N�o merecemos a salva��o. 
Continuamos dependentes do Senhor e n�o somos melhores do que 
qualquer ser humano. 

Em II Cor�ntios 12.7-10 Paulo fala de sua experi�ncia com Deus. 
Ele teve muitas revela��es do C�u e para que n�o se ensoberbecesse com a 
grandeza destas revela��es, foi-lhe posto um espinho na carne, mensageiro 
de Satan�s, para lhe esbofetear, a fim de que n�o se exaltasse (7).

O projeto do Senhor era que Paulo continuasse se sentido fr�gil, 
fraco e totalmente dependente Dele. Ele permanecer somente na gra�a de 
Deus (8-9). 

A partir desta experi�ncia, Paulo diz (10): “Pelo que sinto prazer 
nas fraquezas, nas inj�rias, nas necessidades, nas persegui��es, nas 
ang�stias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, ent�o, � que sou 
forte”. Ou seja, quando Paulo estava fraco estava livre da soberba.

Temos as grandes b�n��os de Deus, mas nunca poderemos deixar a 
soberba tomar conta do nosso cora��o. Temos que andar em completa 
depend�ncia ao Senhor.  

A soberba pode destruir um crente? Como?
Conclusão:
Aprendemos que a soberba impede a a��o de Deus em n�s, � fruto 

da rebeldia e gera sofrimento. Por isso precisamos vigiar contra todo o 
ass�dio da soberba. O �nico ant�doto � a humildade. Que possamos 
continuar caminhando na humildade e depend�ncia do Senhor. S� estamos 
em p� porque Ele tem nos fortalecido.  

John Wesley dizia: “A humildade crist� nos livra dos extremos, 
quer para mais, quer para menos. Ela guia a mente na dire��o certa. 
Mant�m um equil�brio quanto � ira, � tristeza e o medo, preservando o 
meio termo em todas as circunst�ncias da vida, e n�o se desviando nem 
para direita nem para a esquerda”.


