Aluno(a):_______________________________________________________Matrícula:_______________________
Frases para reflexão:
Ter êxito na vida não é um ACIDENTE É resultado direto da OBEDIÊNCIA aos princípios de vida
apresentados na Bíblia.
Quando alguém põe em prática os princípios fundamentais da Bíblia as qualidades do caráter de Cristo
são desenvolvidas de DENTRO para fora. O sucesso exterior na vida é resultado de uma vitória interior.
Na medida em que reagimos a Deus, às pessoas e às circunstâncias ao nosso redor da mesma forma
como Jesus teria reagido, nos tornamos mais semelhantes a Ele.

Se eu reajo a
certa situação,
baseado na
minha maneira
de pensar ou
de sentir.

Resultado:
Conflitos
Obs.: A maioria dos
problemas humanos é
relacionada à agressão
aos princípios de Deus.

Se eu reajo
à situação
do ponto de
vista de
Deus.

Resultado:
Uma conformidade
à imagem de Jesus
Cristo

É fácil “seguir” a Jesus Cristo e fazer disso um modo de vida, enquanto for conveniente e tudo andar
bem. Mas para reconhecê-lo como salvador e Senhor da minha vida, eu preciso obedecer-lhe
independente das circunstâncias. Isto não pode ser feito sem o poder de Deus na minha vida.

Qual é o alvo do homem?
"E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro; e conheçam também Jesus Cristo, que
enviaste ao mundo." (Jo 17:3)

De acordo com Romanos 8.29, qual é o propósito de Deus para cada um de seus filhos?
Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu
Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. (Rm 8:29)

Onde podemos encontrar como é Jesus?
Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e
ensinar a maneira certa de viver. (2Tm 3:16)

Mateus 5.3-10: Jesus resumiu nas bem-aventuranças a sua vontade para nossas vidas.

1 - Pobreza de espírito
"Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o Reino dos céus”. (Mateus 5:3)

Bem-aventurado significa FELIZ
Pobreza de espírito é o reconhecimento de que DEUS é o Senhor, de que sem Ele não sou nada e de que sem Ele não
posso viver. É a decisão VOLUNTÁRIA de me submeter a Ele completamente sem reservas e de depositar minha
confiança nele e dele ter total DEPENDÊNCIA com HUMILDADE.
O pobre de Espírito é aquele que submeteu sua vontade a Deus e pela fé colocou Cristo em primeiro lugar na sua vida.
Ele não se eliminou e sim se entregou, voluntariamente. Isto fez com que ele, a cada dia, pareça mais com Jesus,
respeite as autoridades e elimine o orgulho de sua vida.
Quem reconhece a sua condição de total necessidade espiritual e entrega a sua vida nas mãos de Deus é verdadeiramente
feliz.
Para sermos humildes diante de Deus precisamos obedecê-lo. Seus mandamentos e ordens encontram-se na Bíblia.
Humildade é um dos seus mandamentos.
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O que pobreza de espírito não é:
 Inferioridade.
 Ódio a si mesmo ou eliminação própria.
 Subvalorização de nossa capacidade. Achar-se incapaz.
 Passividade.
 Ter que ser pobre financeiramente.
 Achar que pode sem Deus.

As três decisões do pobre de espírito:
1) Submissão voluntária a Deus.
 Humildade é algo essencial aos filhos de Deus. Deus quer que nos submetamos VOLUNTARIAMENTE a Ele.
"Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes(tapeinoo)". Portanto, submetam-se a Deus... (Tg 4:6b7b) - Deus abençoa os humildes.
Portanto, quem se faz humilde (tapeinoo ) como esta criança, este é o maior no Reino dos céus. (Mt 18:4) – O maior no
reino é o mais humilde.
Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeternos (hupotasso) ao Pai dos espíritos, para assim vivermos! (Hb 12:9) – Devemos voluntariamente nos submeter a
Deus.
A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz; a mentalidade da carne é inimiga de Deus
porque não se submete (hupotasso) à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a
Deus. (Rm 8:6-8) – Quem não se submete a Deus é carnal e não pode agradar a Deus.

A importância da pobreza de espírito é tão grande quanto a RECOMPENSA
Não ser pobre de espírito é um grande problema, pois é uma prova de não SALVAÇÃO

2) Submissão voluntária às autoridades.
Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades(exousia), sejam obedientes, estejam sempre prontos
a fazer tudo o que é bom, (Tt 3:1)

A Palavra εξουσια exousia era usada tanto para os governantes em geral quanto para os que possuíam o atributo da
autoridade sobre outros seres humanos.
Há nas escrituras textos que falam exclusivamente das autoridades governamentais, outros da autoridade como uma
instituição de Deus e ainda outros de ambos.
 Quando Deus criou o mundo, ele ordenou e organizou a estrutura de autoridade. (Rom. 13.1-7 ; Cl. 1.15-18)
 Mesmo antes do PECADO já havia autoridade.
 Autoridade como CARACTERÍSTICA de Deus se vê em toda a criação.
 Deus colocou as autoridades para nossa PROTEÇÃO (Romanos 13.3-4)
 Em todas as áreas de nossa vida há uma linha de autoridade.
a) No universo: DEUS  todas as coisas . (Cl. 1.15-18).
A criação e toda sua estrutura de existência, tais como as leis naturais e a autoridade, subsistem pelo poder de Cristo e
estão debaixo do seu domínio.
Quem rejeita o sistema de autoridade é condenado: (Jd 1:8; 2Pe 2:10)
b) Na FAMÍLIA CristoPai  Mãe  Filhos . (Ef. 5.22; 6.1)
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1Tm 3:4-5 – O marido governa sua casa.
Cl 3:18-212 – A estrutura de autoridade familiar é bem clara.
Ef 5:22-24 – O modelo de autoridade familiar é o modelo da autoridade de Cristo sobre a igreja. O Casamento espelha
Deus.
Tt 2:4-5 – a desarmonia da autoridade difama a Palavra de Deus.
Ef 6:1-4 – Os filhos devem se submeter a seus pais e os pais devem se submeter a Deus.
c) Na IGREJA Cristo  Pastores  Líderes  Membros  Membros.
Hb 13:17 – Devemos nos submeter à autoridade dos nossos líderes na igreja.
Tito 2.15 - Os pastores tem autoridade de ensinar, exortar e repreender.
2Co 10:8 – Deus dá autoridade aos líderes para a edificação da igreja. (também em 2Cor 13.10)
1Co 16:15-16- Devemos nos submeter aos que se dedicam no serviço de Deus.
Ef 5:21- Devemos nos submeter à autoridade uns aos outros. Para nos ajudarmos uns aos outros.
Ef 4:2-Sem falsa modéstia, a humildade ajuda na comunhão da igreja.
Fp 2:3- Humildemente, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos.
1Pe 5:5-6 – os mais jovens devem se submeter aos mais velhos.
d) No GOVERNO Governantes Maiores  Governantes Locais  Cidadãos.
1Pe 2:13-14- sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens
Rm 13:1-7 - aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu
e) No TRABALHO: Empregador  Empregado. 1Pedro 2:18; Tito 2:9; Efésios 6:5-8; Efésios 6:9
O servo deve sujeitar-se ao seu Senhor. Na sociedade do novo testamento a escravidão era um fenômeno da sociedade.
Não é comparável à escravidão dos últimos séculos. Naquele tempo e hoje, este princípio bíblico refere-se à relação
entre empregador e empregado. Em Ef. 6.9 vemos que os empregadores devem ser submissos a Deus.

Obs. Uma autoridade superior tem supremacia sobre autoridades inferiores.
Mas cuidado! Quando uma pessoa só quer se submeter ao maioral e não às autoridades intermediárias, é sinal de
orgulho.

Responda : Escreva nas linhas abaixo, em cada categoria, o nome da(s) pessoa(s) a quem você deve se submeter e
depois avalie como está sua submissão por colocar B/(Bom), R/(Regular), I(Insuficiente)

Família ..................................................................................................................
Igreja......................................................................................................................
Escola ...................................................................................................................
Trabalho ................................................................................................................
Governo..................................................................................................................

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
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3) Eliminação do ORGULHO
O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. (Pv 16:5)

 A FALTA de pobreza de espírito (humildade) gera orgulho.
 Orgulho gera DESGRAÇA Humildade gera sabedoria. (Pv. 11.2)


O primeiro a se exaltar (rebelar) contra sua autoridade foi Satanás (Is. 14.13-14). Isso trouxe muita desordem e
destruição que até hoje sofremos.(Rom 8.19-22)



O homem, induzido pelo espírito de orgulho também se rebelou e se rebela. A conseqüência disso é a morte.
(separação entre o homem e Deus)

 Os sinais de orgulho são:
a. Autoimagem exagerada. Sentir-se muito importante por ser algo na vida, por algo que faz, por ter ajudado
alguém. Sentir-se superior aos demais. Olhar com indiferença as outras pessoas principalmente mendigos e
miseráveis e até mesmo seus colegas “menos inteligentes”.
b. Contraria-se por pouco. Não tem casca grossa.
c. Não aceita realmente quaisquer observações ou críticas de outrem em relação ao seu comportamento; Não
concorda em ser chamado de orgulhoso.
d. Necessita ser o centro de atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias idéias;
e. Dificilmente aceita que está errado. Dá-se o auto-mérito por ter feito algo. Auto valoriza-se excessivamente.
f. Acha suas ideias sempre superiores às do próximo. Sempre quer mostrar aos demais que sabe alguma coisa. Dáse a impressão que sabe tudo e que sempre está certo.
g. Satisfação crescente ao receber elogios.
h. Preocupação demasiada com aparência exterior. Tem uma queda exagerada para posições sociais e prestígio
pessoal
i. Não se submete realmente com espírito de humildade. Lá no fundo acha que isso é um traço de fraqueza ou falta
de personalidade ou simplesmente não importante.
j. Ironia e deboche.
k. Excesso de confiança.
l. Submete-se somente ao maioral e não às autoridades intermediárias.

Dicionário Grego

πτωχος ptochos
1) reduzido à pobreza, mendicância; que pede esmola
2) destituído de riqueza, influência, posição, honra
2b) desamparado, impotente para realizar um
objetivo
2c) pobre, indigente
3) necessitado em todos os sentidos
3a) com respeito ao seu espírito

ταπεινοω tapeinoo
1) tornar baixo, rebaixar, humilhar
1a) metáf. rebaixar à condição humilde, reduzir a
circunstâncias mais pobres
1b) ser categorizado abaixo de outros que são
honrados ou recompensados
1b1) humilhar-se ou rebaixar-se por uma vida humilde
1c) ter uma opinião modesta de si mesmo
1d) destituído de toda arrogância
ταπεινοφροσυνη tapeinophrosune
1) ter uma opinião humilde de si mesmo
2) senso profundo de insignificância
3) modéstia, humildade, submissão de mente

ποτασσω hupotasso
1) organizar sob, subordinar 2) sujeitar, colocar em
sujeição 3) sujeitar-se, obedecer 4) submeter ao controle
de alguém 5) render-se à admoestação ou conselho de
alguém . “uma atitude voluntária de ceder, cooperar,
assumir responsabilidade, e levar uma carga”.
εξουσια exousia
1) poder de escolher, liberdade de fazer como se quer
2) o poder da autoridade (influência) e do direito (privilégio)
3) o poder de reger ou governar (o poder de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros)
3a) autoridade sobre a humanidade
3b) alguém que possui autoridade
3c) governador, magistrado humano
3d) sinal de autoridade do marido sobre sua esposa

Tarefa para a semana: Após ler todos os versículos dessa apostila fazer cinco perguntas para a
prova, com alternativas, informando a resposta correta. Entregar em no máximo uma folha.
Não se esqueça de colocar seu nome, matrícula e telefone. (não pode ser entregue por internet)

