
 
Mas tinha certeza que havia combatido o bom combate, 

completado a carreia e guardado a fé (7). Sabia que sua coroa estava 
guardada pelo Senhor (8). 

Paulo lamenta que havia sido abandonado por todos (16), mas teve 
certeza de que Deus o havia assistido. Ele diz (1&): “Mas o Senhor me 
assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação 
fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem; e fui libertado 
da boca do leão”. 

Afirma sua fé no livramento e na salvação eterna (18). 
Em todo o momento Paulo fala do que Deus fez e não do que ele 

fez. Poderia tecer um testemunho dos seus feitos. Isso ficaria para a 
posteridade. Mas Paulo prefere, humildemente, relatar o que Deus fez. 
Deus operou; lhe assistiu; lhe revestiu de forças e lhe deu a salvação.  

O humilde sempre chegará à vitória de Deus. Confiamos no Senhor 
e deixamos que Ele lute as nossas lutas. Combatemos o bom combate e 
guardamos a fé porque Deus nos auxiliou e nos revestiu de forças.  
 Você já teve vitória porque escolheu a humildade?  
 
Conclusão: 
 É exigido maturidade para conseguirmos caminhar na humildade. 
Enquanto a arrogância, o idealismo e a prepotência estiveram em nosso 
coração, caminharemos longe da humildade. Este é o grande desastre na 
vida de muitos cristãos: são treinados para tudo, menos para a humildade. 
Agostinho de Hipona dizia (354-430): “Seremos maiores se formos mais 
humildes”.  
 
Oração  
Concede-nos, Senhor, que confiemos em ti com todo o nosso coração, 
porque assim como tu resistes aos orgulhosos, que se vangloriam de sua 
própria força, também nunca abandonas os que exaltam a tua misericórdia; 
por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito 
Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.  
 
 
Dedicação: 
Cântico de encerramento 
Pedidos de Oração dos membros da célula. 
Oração de Intercessão ou agradecimento. 
Oração pela conversão de não crentes (caixa de oração para a Salvação). 

                  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

30º Domingo Comum 
Caminho da Humildade 

 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: O que é 

humildade? 
•  Ministração do Roteiro 

 
 
 

 
O caminho do discipulado 

precisa ser de humildade. Muitas vezes 
possuímos muitos dons e talentos, mas 
colocamos tudo a perder porque nos falta 
humildade. Sem humildade, nem as nossas orações são ouvidas. Hoje a 
Palavra de Deus nos ensinará este santo caminho. 
 
I. Humildade e Oração - Lc 18.9-14 

Em Lucas 18.9-14 é apresentada uma parábola do Senhor Jesus 
sobre alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e 
desprezavam os outros. 

Dois homens sobem para orar: um religioso da seita dos fariseus e 
outro publicano, cobrador de impostos (considerado grande pecador por 
trabalhar para Roma).  

O fariseu orava de si para si mesmo. Não falava com Deus. Era 
apenas um ritual religioso de autopromoção. Em sua oração ele se 
justificava e desprezava os outros (11,12): “Ó Deus, graças te dou porque 
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não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem 
ainda como este publicano; jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de 
tudo quanto ganho”. 

O publicano, humilde e reconhecendo-se pecador, ficava de longe, 
não ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo (13): “Ó 
Deus, sê propício a mim, pecador”! 

Jesus conclui dizendo que (14): “...este desceu justificado para sua 
casa, e não aquele; porque todo o que se exalta será humilhado; mas o que 
se humilha será exaltado”. 

Nossa oração só é aceita por Deus se trilharmos no caminho da 
humilhação. A parábola de Jesus nos ensina a não confiarmos em nós 
mesmos, não nos considerarmos justos aos nossos próprios olhos e nunca 
desprezar os outros, por mais pecadores que sejam. Nossa atitude deve ser 
de humildade, amor e compaixão. Somente a compaixão salva vidas.  
 
Como é sua atitude diante do pecador? 
 
II. Humildade e Missão – Gênesis 41.12-16 

Gn 41.12-16 narra a história de José, filho de Jacó, quando se 
apresentou ao Faraó para interpretar o sonhos das sete vacas gordas e sete 
vacas magra, sete espigas gordas e sete espigas magras. 

Sabemos que Faraó teve um sonho e não sabia como interpretá-lo. 
O copeiro que conhecia José diz ao Faraó que havia conhecido um jovem 
hebreu, servo do comandante da guarda, que interpretou o seu sonho e o 
sonho do padeiro.  E tudo ocorreu exatamente como ele havia interpretado 
(Gn 40). 

Faraó então mandou chama-lo e este se apresentou devidamente. O 
rei lhe diz (15): “Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, 
porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo”. 

José, em todo tempo humilde, responde (16): “Não está isso em 
mim; mas Deus dará resposta favorável a Faraó”. 

José sabia que a humildade era o caminho da vitória. Tinha certeza 
que não possuía nada. Tudo era dom de Deus. Faraó pergunta: Tu podes 
interpreta-lo? José responde: Eu não posso! Não está em mim. Mas Deus 
que me usa irá dar a resposta favorável.  

Vemos a verdadeira humildade na missão.  Sei que não posso, mas 
sei que Deus me usará.  

Para sermos usados pelo Senhor, precisamos admitir nossa 
completa dependência Dele. Somos apenas vasos de barros. Paulo dizia: 

“Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do 
poder seja de Deus, e não de nós”. 2 Coríntios 4.7. Contudo, devemos 
admitir com fé que Deus usa vasos de barro para sua glória.   

Como ser humildade na Missão? 
 
III. Humildade e Promessas - Salmo 34 

O salmo 34 é cheio de promessas aos humildes. O salmista diz (2): 
“Gloriar-se-á no SENHOR a minha alma; os humildes o ouvirão e se 
alegrarão”. 

O salmista não se engrandece em nenhum momento, pelo 
contrário, ele engrandece ao Senhor (3). 

Ele sabe que o humilde tem a bênção de ser respondido pelo 
Senhor, tem livramento (4,6) e iluminação (5).  

O anjo do Senhor estará sempre o protegendo (7). Deus dará 
refúgio (8) e suprimento (9,10). 

Deus favorecerá o justo e o humilde (15): “Os olhos do SENHOR 
repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor”. 

Ele trará a salvação sobre os humildes e quebrantados (18): “Perto 
está o SENHOR dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito 
oprimido”. Aquele que depende de Deus jamais será condenado (22). 

Quando opto pelo caminho da humildade, paciência e submissão, 
encontro as promessas de Deus em minha frente. Sou agraciado pelo 
Senhor e Nele sinto-me completo.  
 É difícil viver no caminho da humildade? 
 
IV. Humildade e Vitória - II Timóteo 4.6-8,16-18 
 Em II Tm 4.6-8,16-18 o apóstolo Paulo apresenta suas falas finais 
ao seu discípulo Timóteo.  

Paulo estava para ser morto por Nero. Sua morte ocorreu no ano 64 
d.C.  Segundo a tradição, Paulo foi decapitado fora da cidade de Roma, 
“ad Aquas Salvias”, e os seus discípulos o enterraram numa propriedade 
particular as margens da via que leva para Óstia. A Igreja Católica erigiu 
neste lugar uma grande Igreja chamada Basílica de São Paulo Fora dos 
Muros.  

Paulo sabia que sua morte estava chegando (6): “Quanto a mim, 
estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é 
chegado”. 


