
 

4. Humildade e Auto-Imagem 
 
 

Conceito chave � Humildade 
 
 
A palavra grega tapnophorosune, traduzida por "humildade", era utilizada com frequência na 
literatura grega, e sempre no mais depreciativo sentido de subserviência ou de fraqueza 
vergonhosa. O mundo greco-romano desprezava a fraqueza e não valorizava a sensibilidade e a 
gentileza. No entanto, curiosamente, na Bíblia, a palavra e as variações da palavra humildade 
aparecem 270 vezes. 

 
• A obra salvadora de Deus na história é levantar e exaltar "os humildes" (Lc 1:52-54), 

referindo-se especialmente aos pobres e marginalizados. 
• Apenas por meio da mansidão e humildade, receberemos a Cristo (Mt 5:3, 5). 
• Os cristãos devem servir a Cristo com humildade (At 20:19), e devem tratar aos 

outros também com humildade e serviço (Ef 4:2; 1 Pe 5:5; Cl 3:12).  
• Deus derrama graça especial aos humildes (Tg 4:6;1 Pe 5:5); portanto, todos os crentes 

devem ser humildes (Tg 4:10; 1 Pe 5:6). 
• É um princípio de vida (ou um princípio bíblico) que aqueles que se humilham serão 

exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados (Lc 14:11; 18:14).  
 

O que mais nos impressiona é que este conceito, tão desprezado pelo mundo, expressa o caráter e 
a obra de Cristo. 
 

• Jesus afirma ser manso e humilde de coração (Mt 11:29); Paulo diz que Jesus se 
humilhou (Fp 2:8) e foi exaltado (v.9). 

• A humilhação e exaltação de Jesus são bases de toda a vida cristã. Nós não somos salvos 
porque somos bons, mas por admitirmos nossa falta de bondade. 

• Encontramos o nosso verdadeiro �eu� somente quando cessamos de buscar a realização 
pessoal, e buscamos servir a Deus e ao próximo (Mc 8:35). 

• E encontramos a verdadeira liberdade quando nos tornamos submissos (Jo 8:31, 32). 
 

ANOTAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 

 



Paulo diz a todos os cristãos que sejam humildes de espírito; ele faz um contraste desta 
humildade (Fp 2:3) com duas coisas. 
 

• Primeiro, o apóstolo contrasta a humildade com ambição egoísta e contenda. Poderia ser 
chamado de complexo de superioridade. Significa não dar importância às necessidades 
dos outros, e fazer de suas próprias preocupações o centro de tudo. 

• Em segundo lugar, Paulo contrasta a humildade à �vanglória� e à �vaidade�. A palavra 
grega aqui é literalmente "vazio-glória�; isto mostra alguém que procura glória e honra 
para preencher um vazio interior, pois tem fome dessas coisas. Podemos chamar isto de 
complexo de inferioridade. 

• Por causa do desejo excessivo de glória e reconhecimento, certas pessoas insistem numa 
auto-imagem distorcida, ocultam falhas em seu caráter, e exaltam seus pontos fortes. 

• Conclusão: Então, egocentrismo e auto-absorção podem representar tanto o complexo de 
superioridade quanto o complexo de inferioridade (ambos, de certa forma, fazem parte da 
vida de todos os seres humanos). 
 

Então, o que é humildade?  
 

• Pessoas humildes em Cristo gozam de nova confiança, não com base em seu próprio 
desempenho, mas no amor de Deus demonstrado em Cristo (Rm 3:22, 23). Assim, elas já 
não buscam glória em si mesmas. 

• Humildade cristã não é não pensar em si mesmo, mas, sim, pensar menos em si mesmo. É 
auto-esquecimento. 

• E como as pessoas humildes não são nem egoístas nem �vazias de glória�, elas são livres 
para se preocupar mais com os outros do que com seus próprios problemas (Fp 2:3b). 

 
1. Qual parágrafo lhe impressionou mais, e por quê? 
 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Estudo Bíblico | Filipenses 2:1-11 
 
1.  Quais são os problemas que Paulo cita nos versos 2 a 4?  

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
2. Paulo faz uma lista com quatro motivos que levam à unidade e humildade. Quais são 
eles? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
3. Os versos 6 a 11 são descritos por muitos estudiosos da Bíblia como uma sinfonia de 

três movimentos. Tente identificar no texto quais são esses movimentos.   
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 



4. Paulo nos impele a aplicar o modo de vida de Cristo à nossa própria vida. Quais são os 
conselhos que Paulo nos oferece para atingirmos esse objetivo? (verso 5) 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

Estudo Bíblico 2| 1 Coríntios 3:3-7; 3:21-4:7 
 
1. De qual problema na igreja de Corinto Paulo está tratando? (3:3-7)  

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. Qual é a �causa raiz� do conflito? O que Paulo quis dizer com a expressão �gloriar-se� 

(v. 21)?  O que pode nos levar a ter essa atitude? Quais são os resultados da atitude de 
arrogância (jactância)? Será que Paulo se opõe a todos os tipos de jactância? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 



3. Compare as advertências de Paulo contra a jactância com os ensinamentos populares 
dos dias de hoje sobre a importância da auto-estima. 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4. Compare o que Paulo afirma a respeito de sua própria auto-estima (4:2-4) com o 

entendimento atual e secular sobre este assunto. Comente suas conclusões sobre esta 
comparação. 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
ANOTAÇÕES 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Leitura 
(Leia e marque com �?� se não entendeu algo, e com �!� se compreendeu bem) 
 
   �Chego agora à parte em que a moral cristã difere mais nitidamente de todas as outras 
morais. Existe um vício do qual homem algum está livre, que causa repugnância quando é 
notado nos outros, mas do qual, com a exceção dos cristãos, ninguém se acha culpado�Não 
existe nenhum outro defeito que torne alguém tão impopular, e mesmo assim não existe defeito 
mais difícil de ser detectado em nós mesmos. O vício de que estou falando é o orgulho ou a pre-
sunção. A virtude oposta a ele, na moral cristã, é chamada de humildade. De acordo com os 
mestres cristãos, o vício fundamental, o mal supremo, é o orgulho� O orgulho leva a todos os 
outros vícios; é o estado mental mais oposto a Deus que existe� Como podem existir pessoas 
evidentemente cheias de orgulho que declaram acreditar em Deus e se consideram muitíssimo 
religiosas? Infelizmente, elas adoram um Deus imaginário. Na teoria, admitem que não são nada 
comparadas a esse Deus fantasma, mas na prática passam o tempo todo a imaginar o quanto ele 
as aprova e as tem em melhor conta que ao resto dos comuns mortais� Os professores, que 
sabem disso, apelam costumeiramente para o orgulho dos meninos, ou, como dizem, para seu 
amor-próprio, a fim de fazê-los comportar-se direito. Mais de um homem conseguiu superar a 
covardia, a luxúria ou o mau humor pela crença inculcada de que tudo isso estava abaixo da sua 
dignidade. Ou seja, venceram pelo orgulho. O diabo ri às gargalhadas. Fica satisfeitíssimo de nos 
ver castos, corajosos e controlados desde que, em troca, prepare para nós uma Ditadura do 
Orgulho.   
  �o orgulho é essencialmente competitivo � por sua própria natureza -, ao passo que os outros 
vícios só o são acidentalmente, por assim dizer. O prazer do orgulho não está em se ter algo, mas 
somente em se ter mais que a pessoa ao lado. Dizemos que uma pessoa é orgulhosa por ser rica, 
inteligente ou bonita, mas isso não é verdade. As pessoas são orgulhosas por serem mais ricas, 
mais inteligentes e mais bonitas que as outras� É a comparação que torna uma pessoa 
orgulhosa: o prazer de estar acima do restante dos seres� O orgulho é um câncer espiritual: ele 
corrói a possibilidade mesma do amor, do contentamento e até do bom senso� Sempre que 
constatamos que nossa vida religiosa nos faz pensar que somos bons � sobretudo, que somos 
melhores que os outros �, podemos ter certeza de que estamos agindo como marionetes, não de 
Deus, mas do diabo. A verdadeira prova de que estamos na presença de Deus é que nos esque-
cemos completamente de nós mesmos ou então nos vemos como objetos pequenos e sujos. O 
melhor é esquecer-nos de nós mesmos. 
  �Se quer descobrir quão orgulhoso você é, a maneira mais fácil é perguntar-se: "Quanto me 
desagrada que os outros me tratem como inferior, ou não notem minha presença, ou interfiram 
nos meus negócios, ou me tratem com condescendência, ou se exibam na minha frente?"� Se 
me sinto incomodado porque outra pessoa fez mais sucesso na festa, é porque eu mesmo queria 
ser o grande sucesso� Não pense que, se você conhecer um homem verdadeiramente humilde, 
ele será o que as pessoas chamam de "humilde" hoje em dia: não será nem uma pessoa submissa 
ou bajuladora, que vive lhe dizendo que não é nada. Provavelmente, o que você vai pensar dele é 
que se trata de um camarada animado e inteligente, que realmente se interessou pelo que você 
tinha a lhe dizer� Ele não estará pensando sobre a humildade; não estará pensando em si mesmo 
de modo algum. 
 
 
 



 
   � Amar e admirar algo exterior a nós mesmos é um passo para longe da ruína espiritual, desde 
que esse amor e admiração não sobrepujem o que sentimos por Deus� Em Deus defrontamos 
com algo que é, em todos os aspectos, infinitamente superior a nós. Se você não sabe que Deus é 
assim � e que, portanto, você não é nada comparado a ele -, não sabe absolutamente nada sobre 
Deus. O homem orgulhoso sempre olha de cima para baixo para as outras pessoas e coisas: é 
claro que, fazendo assim, não pode enxergar o que está acima de si� Se alguém quer adquirir a 
humildade, creio poder dizer-lhe qual é o primeiro passo: é reconhecer o próprio orgulho. Aliás, 
é um grande passo. O mínimo que se pode dizer é que, se ele não for dado, nada mais poderá ser 
feito. Se você acha que não é presunçoso, isso significa que você é presunçoso demais.� 
      (C. S. Lewis) 
 

  Perguntas para Aplicação 
 

1. Qual parágrafo, ou frase, chamou mais a sua atenção, e por quê? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. De acordo com C. S. Lewis, por que é tão importante entender a natureza do orgulho e 
da humildade? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
3.  De acordo com C. S. Lewis, o que significa orgulho e humildade? Defina estas duas 
palavras. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



4. De acordo com C. S. Lewis, quais são alguns testes pelos quais podemos discernir 
orgulho e humildade? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5. De acordo com ele, como podemos cultivar a humildade? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
6. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu com este estudo? Como você pode 

colocá-la em prática?  
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


