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• José era o queridinho do pai, depois seus irmãos os venderam como escravo mas ele deu a
volta por cima e se tornou governador do Egito.
•
•
•
•

Humildade é uma das oitos qualidades do caráter de Cristo.
Talvez, as redes sociais nos fez menos humilde.
Quando estamos menos humildes, estamos menos parecidos com Cristo.
Quanto mais estamos orgulhosos, mais estamos parecidos com o diabo.
"Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos céus.
Mateus 5:3
O orgulho vem antes da destruição; o espírito altivo, antes da queda.
Provérbios 16:18
Você que dizia no seu coração: "Subirei aos céus; erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus; eu me
assentarei no monte da assembléia, no ponto mais elevado do monte santo.
Isaías 14:13

•
•
•
•

O orgulho precede a queda.
Quando pensamos que não dependemos mais de ninguém, nos afastamos de Deus.
Quando estamos com problemas procuramos Deus.
Você precisa ser humilde e entender que precisa de Deus.

#01 – Humildade é sobre o que você é
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quem você deve ser, pra ser uma pessoa mais humilde?
José é o tipo de pessoa que não mudou o padrão de humildade nem no poço, nem na prisão, nem no
palácio.
Humildade não tem haver com o ambiente em que a gente vive, tem haver com o que a gente é.
Você precisa ter um coração ensinável
Esteja sempre pronto pra ouvir, sempre pronto para aprender.
A gente precisa no scalar e ouvir quando estamos errado.
Quando tentamos nos justificar, estamos dando voz pro orgulho.
Mas quando pedimos perdão e aceitamos o nosso erro, estamos dando voz para a humildade.
Primeiro, você tem que ser ensinável para chegar em lugares mais altos.
Quem quer chegar alto precisa se humilhar, se abaixar, para chegar mais longe.
Seja grato, tenha um coração grato, isso impede que você seja arrogante.
José foi grato, fiel e leal à liderança que ele tinha.
Foi Deus que colocou seu líder na sua vida.
Não dá pra ser humildade nas boas situações, você é humildade quando você é humilhado.

•
•
•
•
•
•
•
•

Nós não temos direitos à nada!
Agradeça hoje ao seu líder pelos puxões de orelha que ele deu.
As pessoas que são ingratas são geralmente mal humoradas.
Para sermos humildes, devemos ser felizes pelo o que nós somos e o que temos.
Existem dois tipos de orgulho: O Descarado (aquele que diz que é melhor que o outro) e o Mascarado
(Quando você se compara com os outros, mostrando que não está contente com o que Deus te deu)
Deus deu talentos diferente, você não precisa ter o talento dos outros.
É um prazer encontrar alguém melhor que a gente e ajudá-los a crescer!
Seja contente com quem você é.

Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão,
mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro.
Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o
que lá sucedia.
Gênesis 39:20-22
#02 - Humildade é sobre o que você faz!
•
•
•
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Pra ser humilde, você precisa trabalhar para que os outros tenham sucesso!
Viva para ajudar as outras pessoas a terem sucesso.
A medida do seu sucesso é ver o quanto as pessoas que passaram na sua vida são abençoadas por
terem passado por sua vida.
Deus está vendo o seu trabalho! Continua fazendo o seu melhor! É pro Senhor tudo o que você faz!
O problema é quando alguém ganha aquilo que queremos ganhar.
O orgulho cria divisão dentro da igreja.
Trabalhe para que os outros tenham sucesso e páre de ser orgulhoso.
Admita os seus erros, pecados, tropeços e admitir que está errado!
Autenticidade tem valor, seja você mesmo e admita que você tem defeitos!
Ninguém é perfeito, não tenha vergonha de ser imperfeito!
Se deixe ser corrigido, se permita ser humilde, você vai crescer.
Nós sempre dependemos uns dos outros.
Deus é atraído pela a nossa fraqueza, chame a atenção de Deus sendo humilde.
Admita suas falhas diante de Deus e diante dos homens.
Busque conselhos e busque ajuda.
Não esconda suas falhas, peça ajuda para superá-las.

Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado; um coração quebrantado e contrito, ó Deus,
não desprezarás.
Salmos 51:17
Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava,
agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou
tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a
casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa
como no campo.
Gênesis 39:3-5

#03 - Humildade é sobre o que você não faz!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gênesis 45:4-8
Não viva como se alguém devesse algo para você.
Não seja vingativo, orgulhoso.
As pessoas não devem nada pra a gente, o nosso direito é de ter não ter direito algum.
Você só vai ter sucesso de passar por cima das angústias, vinganças, mágoas que estão dentro de vocês.
Nós temos que nos perdoar.
Deus lhe deu a vida toda para viver, não fique preso em um momento, perdoe!
É melhor ser humilde, mesmo sendo difícil
Abra a mão da posse, do orgulho, busque a paz.
Mateus 5:38-42

se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus
maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
2 Crônicas 7:14
•
•
•
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Quanto menos você ora, menos você é humilde.
Páre e pense, o quanto você aprendeu nos momentos de dificuldade.
Agradeça a Deus pelos momentos de dificuldade.

