Pr. Roberto N. Amorim - Noite

SÉRIE: JESUS - SUA PESSOA, OBRA E ENSINO
A MAIOR VIRTUDE - Marcos 9.30-41
APRENDENDO A HUMILDADE...
1 – PELO EXEMPLODE JESUS
9.30 E, tendo partido dali, passavam pela
Galiléia, e não queria que ninguém o
soubesse;
9.31 porque ensinava os seus discípulos e
lhes dizia: O Filho do Homem será entregue
nas mãos dos homens, e o matarão; mas,
três dias depois da sua morte, ressuscitará.
9.32 Eles, contudo, não compreendiam isto
e temiam interrogá-lo.
2) – PELO ENSINO DE JESUS

2.3 O ORGULHO REJEITA A AÇÃO DE

DEUS
9.36 Trazendo uma criança, colocou-a
no meio deles e, tomando-a nos braços,
disse-lhes:
9.37
Qualquer que receber uma
criança, tal como esta, em meu nome, a
mim me recebe; e qualquer que a mim
me receber, não recebe a mim, mas ao
que me enviou.
2.4

O ORGULHO PROMOVE

EXCLUSIVIDADE
2.1 O ORGULHO DESTRÓI A

UNIDADE
9.33 Tendo eles partido para Cafarnaum,
estando ele em casa, interrogou os
discípulos: De que é que discorríeis pelo
caminho?
9.34
Mas eles guardaram silêncio;
porque, pelo caminho, haviam discutido
entre si sobre quem era o maior.
2.2

O O R G U L H O S E AUTO

PROMOVE

9.38 Disse-lhe João: Mestre, vimos um
homem que, em teu nome, expelia
demônios, o qual não nos segue; e nós
lho proibimos, porque não seguia
conosco.
9.39
Mas Jesus respondeu: Não lho
proibais; porque ninguém há que faça
milagre em meu nome e, logo a seguir,
possa falar mal de mim.
9.40 Pois quem não é contra nós é por
nós.
2.5

A

HUMILDADE

SERÁ

PREMEADA
9.35 E ele, assentando-se, chamou os
doze e lhes disse: Se alguém quer ser o
primeiro, será o último e servo de todos.

9.41 Porquanto, aquele que vos der de
beber um copo de água, em meu nome,
porque sois de Cristo, em verdade vos
digo que de modo algum perderá o seu
galardão.
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