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CARÁTER TRANSFORMADO 

 “INTRODUÇÃO” 

 
Propósitos Do Curso: 

 1 - Saber que a unção pode levar você onde caráter não pode manter 

 2 - Adquirir o entendimento que caráter é necessário para cumprir seu chamado 

 3 - Renovar a mente ao fato que Deus honra caráter mais do que poder  

 4 - Ter balança nos estudos entre dons, poder e glória e as responsabilidades 

 5 - Conscientizar do fato quanto Jesus ensino a respeito da humildade 

 6 - Aprender que humildade é a obra do Espírito para duplicar imagem de Cristo em nós 

 7 - Aprender que o temor do Senhor não é o terror do Senhor, mas afasta do mal 

 8 - Saber que humildade e o temor do Senhor apresentem-se na Bíblia com mãos dados 

 9 - Receber a revelação que o temor do Senhor é saudável, em balanço correto 

10 - Saber para ser um discípulo do Senhor é necessário tomar a sua cruz, negar a si mesmo 

  
Objetivos: 

 1 - Aplicar crescimento espiritual para andar no passos de Cristo em espírito e em verdade 

 2 - Desenvolver maturidade cristã mediante andando mais e mais como Jesus Cristo 

 3 - Usar as circunstâncias difíceis da vida como oportunidades para aplicar a humildade 

 4 - Aplicar a humildade de Cristo  em todos os seus relacionamentos humanos 

 5 - Seja transformo de glória em glória repondo orgulho humano com humildade em Cristo 

 6 - Ser incentivado pelos relatos Bíblicos dos homens que conheciam o temor do Senhor 

 7 - Operar maior obediência ao Senhor mediante maior intimidade com Ele 

 8 - Preparar-se para os últimos dias e a glória para ser derramado após o temor do Senhor 

 9 - Apartar do mal e abraçar o bem mediante o correto postura do temor do Senhor 

10 - Crescer na imagem de Cristo mediante andando na vitória de Cristo 
 

 



CARÁTER TRANSFORMADO 

“CARÁTER É UMA DECISÃO” 
LIÇÃO UM 

 

I - O Fundamento Para Caráter É Jesus Ser Senhor: 
A) Caráter; “Aquilo que moralmente distingue uma pessoa da outra; firmeza de 

vontade; literalmente, habilidade imitar as qualidades de Cristo” 
1 - Qualidades de caráter cristão são; integridade, fidelidade, humildade,  
      obediência à vontade de Deus e o chamado, perseverança no meio de 
      sofrimento, amor incondicional, domínio próprio, uma vida sacrifical 
2 - O novo nascimento é primordial, porém, depois precisa decidir a seguir   

B) Caráter foi deformado através a queira do homem necessitando que morrer para si 
para, depois, nascer de novo; Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, 
dia a dia tome a sua cruz e siga-me: Lc 9:23 

1 - Caráter é fundamentado numa revelação de nova vida começando com a cruz 
2 - Si não aprender da cruz o homem não terá fundamento suficiente para   
     arrependimento, e conseqüentemente, nova vida: Rm 6:5,6 

C)  Se, com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que 
Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo / a questão é a novo nascimento, a 
ressurreição significa nova vida: Rm 10:9,10 

1 - Vida nova é proporcional à revelação a nossa união com Ele; Fiel é esta  
      palavra; Se já morremos com ele, também viveremos com ele: 2 Tm 2:11  
2 - A nova vida em Cristo tem pouco oportunidade manifestar enquanto o 
     crente preserva seus direitos de vida, isto é, si sentado no trono: Lc 9:24 

D) Vida com o Senhor é que mudaram as personagens da Bíblia / Jacó, José, Moisés, 
Saulo, João e Tiago filhos de Boanerges, os demais apóstolos: At 9:13,14 

 

II - O Propósito De Sofrimento Na Carne: 
A) A aflição do mundo opera sofrimento, levando o homem de volta ao propósito de 

Deus / Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo 
pensamento; pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado: Jo 16:33; 1 Pd 4:1 

1 - Quando alguém pratica a mentira, ele vai pagar com falta de confiança deles  
     que enganou anteriormente; família, colegas de trabalho ou autoridades 
2 - Pessoas que praticam a fofoca vão sofrer a rejeição dos outros 
3 - O quem rouba vai para a cadeira ou penitenciara 
4 - Para não cooperar com a economia divina - ofertas e dízimos - vai faltar 
5 - Eles que anda na carne, abre-se para os ataques pelas enfermidades 

B) Quando Moisés foi para o deserto durante quarenta anos, por ter exaltado si como 
libertador, aprendeu esperar no Senhor e não confiar na carne: At 7:25; Fl 3:3b 

1 - Desobediência tem a conseqüência de sofrimento na carne: 1 Sm 15:22 
2 - O homem sábio vai aprender escolher o bom caminho / Para aprender a  
     sabedoria . . . para obter o ensino do bom proceder: Pv 1:3 

C) O Senhor não quer que ninguém sofra daquilo que Jesus veio nós libertar: Gl 3:13 



CARÁTER TRANSFORMADO 

“CARÁTER É UMA DECISÃO” 
LIÇÃO UM (continuação) 

 

III - O Exemplo De Cristo Versus A Substituição De Cristo: 
A) Pois que glória há, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com 

paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o 
suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes 
chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos 
exemplo para seguirdes os seus passos: 1 Pd 2:20,21 

1 - Jesus, nosso Senhor, deixou exemplo de como sofrer quando injustiça está      
        feito contra você, por motivos injustos /  porque creia e serva Deus, infâmias,  
        injurias, mentiras, acusações falsos, perseguições, testemunhos falsos : 
2 - Aflições não significam doença e enfermidade, mas provas e testes: Jo 16:33 
3 - Jesus tomou nossas enfermidades e doenças, o Justo para os injustos, 

portanto, não é para nós tomar de volta, assim anulando a Sua graça: Gl 
2:21b; 1 Pd 3:18 

  4 - Os discípulos sofreram afrontas por esse Nome . . . o nome de Jesus: At 5:41 
B) Embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo 

sido aperfeiçoado, tornou-se o Autor da salvação eterna para todos os que lhe 
obedecem / Jesus sofreu com a incredulidade e cegueira espiritual do homem: Hb 
5:8,9; Jo 1:11; 11:32,33 

1 - Jesus sofreu as tentações do mundo, sem pecar / Pois, naquilo que ele  
mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são   
tentados / Assim qualificou para ser nosso Sumo Sacerdote: Hb 2:18; 4:15,16 

  2 - A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo  
diabo . . . se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em 
pães . . . Se és Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus 
anjos ordenará a teu respeito que te guardem . . .Tudo isto te darei se, 
prostrado, me adores: Mt 4:1,4,6,9 

  3 - A própria natureza sofre com a atual esfera espiritual, de baixo do domínio de  
                         satanás, quanto mais a nova criatura em Cristo Jesus: Rm 8:19-21 

C) A provação da fé produz perseverança para que seja perfeitos e íntegros, em 
nada deficientes e o valor de vossa fé é muito mais precioso do que o ouro 
perecível: Tg 1:3,4; 1 Pd 1:17 

D) Foi revelado para Paulo quanto lhe importa sofrer pelo nome de Jesus: At 9:16 
1 - Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do  

poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não 
angustiados; perplexos, porém não desanimados; perseguidos, porém não 
desamparados; abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o 
morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo: 
2 Cor 4:7-10 
 



CARÁTER TRANSFORMADO 

“CARÁTER É UMA DECISÃO” 
LIÇÃO UM (continuação) 

 

III - O Exemplo De Cristo Versus A Substituição De Cristo: 
  2 - Em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus: na muita  

paciência, nas aflições, nas privações, nas angustias, nos açoites, nas 
prisões, nos tumultos, nos trabalhos, ns vigílias, nos jejuns, na pureza, no 
saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, 
na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer  
ofensivas, quer defensivas; por honra e por desonra, por infâmia e por boa 
fama, com enganadores e sendo verdadeiros; como desconhecidos e, 
entretanto; bem conhecidos; como se estivéssemos correndo e, contudo, eis 
que vivemos; como castigados, porém não mortos; entristecidos, mas sempre 
alegres; pobres, mas enriquecendo a muitos; nada tendo, mas possuindo 
tudo: 2 Cor 6:4-10 

E) Todo tipo de sofrimento humano está nomeado por Paulo ao menos 
enfermidade e doença, porque Jesus tomou sobre se aquilo, enquanto há toda 
sorte de aflições porque serve e obedece ao Senhor: Jo 16:33 

1 - São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais: em 
     trabalhos, muito mais; muito mais em prisões; em açoites, sem medida; em 
     perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma 
     quarentena de açoites menos um; foi três vezes fustigado com varas; uma 
     vez apedrejado; em naufrágio três vezes; uma noite e num dia passei na 
     voragem do mar; em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em 
     perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre 
     gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, 
     em perigos entre falsos irmãos; em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas 
     vezes; em fome e sede, em jejuns, muitas vezes; em frio e nudez. Além das 
     coisas exteriores, na o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com 
    todas as Igrejas: 2 Cor 11:23 -28 

  2 - Esta é a vitória que vence ao mundo, a nossa fé: 1 Jo 5:4 
F) Todas estas coisas trabalham para testificar que, em nós mesmos, somos nada, 

somos completamente dependentes no Senhor, que Ele é tudo e todo em nossas 
vidas: Rm 11:36  

G) Lembra-se que Jesus sofreu porque estava no mundo, porém, não por causa de 
desobediência ou falta de entendimento / ai vem o príncipe do mundo; e ele nada 
tem em mim: Jo 14:30 

 
 
 
 
 
 
 



CARÁTER TRANSFORMADO 

“SALVOS MEDIANTE A HUMILDADE” 
LIÇÃO DOIS 

 

I - Humilhou-se Até A Morte E Morte Da Cruz: 

 A) Humildade; “sentimento da própria fraqueza; incapacidade pessoal; modéstia;  
              ausência de auto confiança; submissão, pobreza; inferioridade; obscuridade” 
 B) Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, 

subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus; 
antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em 
semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se 
humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também 
Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome: Fl 2:5-9 

  1 - O Espírito Santo nós convida ter o mesmo sentimento, ou seja a humildade  
                        que Jesus expressou na Sua humanidade: Fl 2:5,8 
  2 - Como homem, na sua encarnação, teria sido usurpação, isto significa adquirir  
                         fraudulentamente; alcançar sem direito ou tomar por meios ilícitos: Fl 2:6 
   a - Em outras palavras, o meio licito era pela cruz, por substituição 
   b - Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de  
                                   mulher, nascido sob a lei: Gl 4:4 
   c - A tentação de Jesus, no deserto, era para receber os reinos deste  
                                  mundo por concessão de obedecer-lo diabo: Mt 4:8-10 
  3 - Humildade é uma obra da graça que cada pessoa submete, isto é, o Senhor  
                        não força ninguém andar em humildade, embora que ensine todos: Fl 2:7,8 
   a - Fica além de entendimento humano o como o Senhor se esvaziou da  
                                   Sua divindade e maravilhosa como se humilhou como homem: 
   b - João Wesley disse assim; o homem fica loco tentando entender a  
                                   encarnação e vai para o inferno si o negar  . . .  a trindade em si 
   c - Há dois extremos de entendimento sobre Jesus 
    1 - Durante trinta e três anos negaram que Ele era Deus: Jo 1:12 
    2 - Hoje em dia os religiosos negam que Jesus era homem: 
  4 - Porque Jesus se humilhou, Deus o exaltou e deu o nome exaltado: Fl 2:9 
   a -  Jesus se humilhou em muitas maneiras, porém, o essencial para nós  
         era na cruz, pagando o preço do pecado para o homem: 1 Pd 3:8 
   b - O nome de Jesus tem autoridade hoje por causa da Sua humildade  
                                   para assumir o preço para humanidade / Por isso, o Pai me ama,  
         porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim;  

     pelo contra’rio, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a       
     entregar e também para reavê-la: Jo 10:17,18 
c - Em Cristo, vemos que verdadeira humildade é morrer para si: Lc 9:23 
d - Deus resiste aos soberbos, mas, aos humildes concede graça: 1 Pd 5:5 

d - Jesus era o único que nasceu com o explicito propósito para morrer 
e - Jesus era o único que morreu porque declarou a verdade sobre si 
f - Em confessar Jesus como Senhor ganhamos a sua salvação 



CARÁTER TRANSFORMADO 

“SALVOS MEDIANTE A HUMILDADE” 
LIÇÃO DOIS (continuação) 

 

II - Humildade De Jesus É A Salvação: 

 A) No princípio Deus criou o homem na Sua imagem e o deu autoridade. Deus deu o  
homem a Sua própria vida / natureza. A bondade de Deus criou o homem o mais 
próxima a si que puder, a mais próxima à perfeição: Gn 1:26 

 B) A queda do homem manifestou a capacidade de manifestar auto suficiência,  
semelhante aquilo que satanás demonstrou / Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao 
céu; acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono  . . . . subirei acima das mais 
altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo . . . . É certou que não morrereis. 
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão olhos e, como 
Deus, sereis conhecedores do bem e do mal: Gn 3:4,5; Is 14:13,14 
 1 - O adversário conseguiu enganar Adão no primeiro errou,  a independência 
 2 - No céu e também na terra, o provérbio si manifestou verdadeira; A soberba  
         precede a ruína, e altivez do espírito, a queda: Pv 16:18 

 C) O amor de Deus não permitiu que a criação permanecesse no estado de destruição,  
portanto, trabalhou para a restauração / Nossa redenção tem fundamento na 
humildade perdido na queda: Jo 15:5 

 D) O orgulho era a destruição, a salvação precisar ser mediante humilhação: Fl 2:7,8 
 E) A salvação uma comunicação de Sua própria vida e morte / A disposição de  
              Cristo si humilhar é a raiz de toda a obra redentora: 2 Cor 5:21 
 F) A humildade torna ser o selo de libertação de si, pecado e o mundo: 1 Jo 2:6 
 G) Humildade é o fundamento sobre o qual todo o resto do edifício será edificado / a  
              pedra angular, principal, mais essencial sobre o qual o de mais será feito: Ef 2:22 
 

III - Humildade Manifestará Sua Verdadeira Conversão A Cristo: 
 A) Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se  

alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-se. Quem 
quiser, pois, salvar a sua vida perde-la-á; e quem perder a vida por causa de mim e 
do evangelho salvá-la-á: Mc 8:34,35 
 1 - A forma de perder-la é agir como Deus é tudo e nós nada somos: Jo 3:30 

2 - Pessoas não vão poder ver a sua justiça mas vão julgar você pela critério de  
verdadeira humildade / Bem-aventurada os humildes de espírito, porque deles 
é o reino dos céus:  Mt 5:3 

 3 - Claro que somos algo em Cristo mas não por direito próprio: 2 Cor 5:17 
4 - Todos precisam manifestar completa dependência no Senhor: 2 Cor 12:9,10 

 B) Jesus importou a humildade do céu, porque não existia na terra, portanto, a primeira  
obrigação na nova criatura é desenvolver este raiz / a sua luz vai brilhar mediante 
permitindo a Sua vida manifestar: Mt 5:14-16 

D) O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: 
 Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus / o que era que o centurião viu 
em Jesus que provocou tal declaração?: Mc 15:39 



CARÁTER TRANSFORMADO 
“ORGULHO É O OPOSTO A HUMILDADE” 

LIÇÃO TRÊS 

 

I - Exaltação De Si Própria: 

 A) Satanás perverteu-se como o servo do Altíssimo em glória e manifestou orgulho 
pensando que era digno de exaltar seu trono acima do trono de Deus, assim, 
manifestando caráter exatamente oposto da natureza divina / Derribada está na cova 
a tua soberba / a caráter de satanás é resumida em soberba: Is 14:11-15; Pv 21:4 

 B) Portanto, Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça /  
              soberba está colocada em total contraste à humildade, a condição de receber aquilo  
              que Deus oferece, a graça / uma dos três qualidades do mundo: 1 Pd 5:5; 1 Jo 2:16 
  1 - Porque Deus resiste aos soberbos? Porque é a atitude do adversário e  

contrario a natureza divina. Porque é a atitude de incredulidade, que é inimigo 
de Deus e que não pode submeter a lei de Deus: Rm 8:7 

  2 - Como Deus pode abençoar seu povo, enquanto agirem como o diabo? 
 C) Jesus ensinou os Seus discípulos quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso  

servo, isto significa uma posição de humildade / Jesus mesmo é chamado o santo 
servo de Deus: Mt 20:27; At 4:30 

 

II - Tendo Olhos Não Vêem E Tendo Ouvidos Não Ouvem: 

 A) Então, disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais; vede, vede, mas  
não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos 
e fecha-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os 
olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta, e seja 
salvo: Is 6:9,10 
 1 - Orgulho, não permite que os olhos vejam, os ouvidos ouvem nem que o  
            coração entenda, portanto, que a salvação venha ao coração do homem 

2 - O único versículo na Bíblia que está no VT, todos os evangelhos e o livro de  
           Atos dos Apóstolos: Mt 13:14,15; Mc 4:12; Lc 8:10; Jo 12:40; At 28:26,27 

 B) O poder de orgulho é tal, que a última pessoa ver algo obvio é a pessoa cega pelo 
      interesse próprio. Torna-se um ópio que domina o coração: Jz  16:4-21; Mc 6:18- 28 
C) O coração que não recebe o bom semente da Palavra é chamado duro / Hoje, si  
     ouvires a Sua voz não endureçais o vosso coração: Hb 4:7; Mc 4:4,12,15 

 

III - Como Hamã Foi Enforcado Na Sua Própria Forca: Ester 3 - 7 

A) Hamã encheu se de fúria porque Mordecai não se prostrava diante dele: Est 3:5,6 
B) Contou-lhes Hamã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em 

que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes: Est 5:11 
C) Presunção; Faça-se uma forca . . . . A sugestão foi bem aceita por Hamã, que 

mandou levantar a forca: Est 5:14 
 

 



CARÁTER TRANSFORMADO 
“ORGULHO É O OPOSTO A HUMILDADE” 

LIÇÃO TRÊS (continuação) 

 

III - Como Hamã Foi Enforcado Na Sua Própria Forca: Ester 3 - 7 

D) Reservou a possibilidade de honra somente para ele mesmo / Entrou Hamã. O rei 
lhe disse: Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Tragam-se as vestes 
reais, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e 
tenha na cabeça a coroa real . . . e diante dele apregoem: Assim se faz ao homem a 
quem o rei deseja honrar: Est 6:5-12 

1 - Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros e, contudo, não  
     procurais a glória que vem do Deus único? Jo 5:44 
2 - Se o homem honra a si mesmo, isto não é honra: Jo 8:54 

E) Plantou o vento e recolheu o redemoinho; O adversário e inimigo é este mau Hamã. 
Então, Hamã se perturbou perante o rei e a rainha: Est 7:5-10 

F) Hamã é a quadra dum líder fora de controle; 
1 - Ele perdeu sua alegria por pequenas causas:3:5,6 
2 - Depositou sua confiança em pessoas e coisas: 5:11 
3 - Quis ser o rei / queria a roupa, cavalo, coroa e às saudações do rei: 6:5-9 
4 - Exaltou a imagem dele mesma demasiadamente: 3:6 
5 - Posicionou-se para cair colocando-se contra o povo de Deus: 3:8 
6 - Colheu precisamente aquilo que semeou, morrendo na sua forca: 7:10 

 

IV - Exemplos De Soberba No Velho Testamento: 

A) A respeito ao orgulho, soberba e arrogância a Bíblia declara; O temor do Senhor 
consiste em aborrecer o mal; a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca 
perversa, eu os aborreço / Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os 
humildes está a sabedoria / Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se 
aconselham se acha a sabedoria / A soberba precede a ruína, e a altivez do 
espírito, a queda: Pv 8:13; 11:2; 13:10; 16:18 

B) Caim levantou-se com ira / orgulho para matar Abel porque a oferta dele foi aceitou  
      enquanto dele próprio não foi aceita: Gn 4:3-7 
C) Esaú, pai dos Filisteus, e inimigos de Israel, quis matar Jacó, porque, em fato, 

vendeu sua primogenitura e Jacó recebeu: Gn 27:24-29; 41; Hb 12:16 
D) Os irmãos de José, tinham ciúmes porque amava mais a José que a todos os seus 

filhos e teve sonhos que eles e seus pais prostrava diante dele: Gn 37:3,5-10,19,20 
E) Moisés pensou que, porque foi filho da filha de Faraó, educado em toda a ciência 

dos egípcios e era poderoso em palavras e obras que qualificou para ser libertador. 
Resultado, tinha que passar quarenta anos no deserto para aprender 
humildade: At 7:21-25; Nm 12:3 

F) Faraó endureceu seu coração contra Jeová e os descendentes de Abraão e foi 
destruído: Ex 7:14; 8:19, 32; 9:7, 34; 10:1,20,27; 11:1; 14:8; Pv 28:14; 29:1 

 
 



CARÁTER TRANSFORMADO 
“ORGULHO É O OPOSTO A HUMILDADE” 

                          LIÇÃO TRÊS (continuação) 
 

IV - Exemplos De Soberba No Velho Testamento: continuação 

G) Sansão era o homem mais forte em Israel e guardou voto com o Senhor. Depois 
disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se 
chamava Dalila: Jz 16:4 

H) O rei Saul indignou-se muito com ciúmes quando Davi matou Golias e muitos 
filisteus e as mulheres cantavam; Saulo feriu os milhares, porém Davi, os seus dez 
milhares . Daquele dia em diante, Saulo não via a Davi com bons olhos: 1 Sm 18:7-9 

I) O que levou à revolta de Absalão; 
1 - Não havia, porém, em todo o Israel homem tão celebrado por sua beleza  

como Absalão; da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito 
algum. Quando cortava, cada ano, seu peso era de 2.28 kilos: 2 Sm 14:25,26 

2 - Dois anos depois Amnom, irmão de Absalão, abusou sua irmã, Tamar, ele 
      matou Amnom: 2 Sm 13:23,28,29 
3 - Absalão fugiu durante três anos para Talmai, depois voltou para Jerusalém,  
     onde ficou somente na casa própria: 2 Sm 13:38 
4 - Depois mais dois anos Absalão procurou a ajuda de Joabe para ver seu pai,  
     Davi: 2 Sm 14:28-33 
5 - Quando Absalão tinha sido restaurado para Davi, ele passou a sentar no  

portão da cidade mais quatro anos. . . tipo de prefeito, ouvindo as 
reclamações do povo por. Total de onze anos guardou para levar um golpe, 
em vez de si humilhar e arrepender-se : 2 Sm 15:7 

J) Salomão era o homem mais sábio e rico do mundo e reis viram de longe porque 
ouviram a fama dele e prova-lo com perguntas difíceis / Ora, além da filha de Faraó, 
amou Salomão muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, siônias 
e hetéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não 
casais com elas: 1 Rs 11:1,2 

K) Moabe; Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, 
da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração   
. . . Contudo, mudarei a sorte de Moabe, nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o 
juízo contra Moabe: Jr 48:29 

 

V - Lições Práticas Dos Reis De Judá: 

A) O homem inteligente aprende através dos seus erros, mas o homem sábio  
aprende através dos erros dos outros; qual é você, o inteligente ou o sábio?  

 B) Toda escritura é bom para ensino, repreensão, correção e educação em justiça, a  
               fim que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra: 2 Tm 3:16 
 C) O V.T. ensina sobre os atos dos reis de Judá com muitos exemplos de soberba, e  
               como Jeová consistentemente agiu contra eles por causa de tais atitudes. Em forma  
               contrário, quando os reis se humilharam, ganhou o favor do Senhor: 



CARÁTER TRANSFORMADO 
“ORGULHO É O OPOSTO A HUMILDADE” 

                          LIÇÃO TRÊS (continuação) 
 

V - Lições Práticas Dos Reis De Judá: continuação 

  1 - Roboão causa divisão entre Judá e Israel porque desprezou o conselho dos  
                         anciãos: 2 Cr 10:10-16 
  2 - Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor para que não o  
                         destruísse de todo; porque em Judá ainda havia boas coisas: 2 Cr 12:12 
  3 - Judá confiava no Senhor, ao contrário, Israel confiava no tamanho do seu  
                         exercito; Assim, foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo; preva- 
                         leceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor Deus: 2 Cr 13:18 
  4 - Quando jovem o rei Asa aprendeu confiar no Senhor, veio o exercito dos  
                         etíopes um milhão de homens / Clamou Asa ao Senhor . . . ajuda-nos porque  
                         em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão: 2 Cr 14:9-11 
  5 - Muitos anos depois veio Baasa, rei de Israel levantou contra Asa e ele vendeu  

os tesouros da Casa do Senhor para alugar o exercito de Síria para proteção.       
O Senhor enviou Seu profeta Hanani para confrontar seu incredulidade, em 
vez de se humilhar, Asa mandou-lo para a prisão. Três anos depois, o rei Asa 
morreu duma doença nos pés, contudo, na sua enfermidade não recorreu ao 
Senhor, mas confiou os médicos: 2 Cr 16:2-12 

  6 - O rei de Israel, Acabe, rejeita conselho do verdadeiro profeta, Micaías, e o rei  
de Judá aceita, conseqüentemente, Josefa clama para o Senhor e fora 
salvo e na batalha o rei Acabe é ferido mortalmente e / profetadas acabam 
em morte: 2 Cr 18:4,12,18-27,31-34 

  7 - O rei Josafá confiava que Jeová era fiel para eliminar os seus inimigos, assim,  
enviando os levitas em frente dos seus exércitos para eliminar os Moabitas, 
Amon e de Seir;  pois a peleja não é vossa, mas de Deus: 2 Cr 20:11-23 

  8 - O rei Joás serviu o Senhor desde sete anos de idade, quando iniciou seu  
reino, depois o profeta Joiada morreu, vieram os príncipes de Judá e se 
prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a Casa do Senhor, Deus 
de seus pais, e serviram aos postes-ídolos. . . . Antes de se findar o ano, 
subiu contra Joás o exército dos siros . . . . ainda que o exército dos siros 
viera com poucos homens, contudo, o Senhor lhes permitiu vencer um 
exército mui numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor. Assim, 
executaram os siros os juízos de Deus contra Joás: 2 Cr 24:17-24 

  9 - O rei Amazias feriu os edomitas; e o teu coração se ensoberbeceu para te  
                         gloriares . . . porquanto buscaram os deuses dos edomitas: 2 Cr 25: 19-24 
         10 - Uzias propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio . . . . 
                         nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar: 2 Cr 26:5 
         11 - Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria 

ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou 
no templo do Senhor para queimar incenso no altar . . . . assim ficou leproso o 
rei Uzias até sua morte; excluído da Casa do Senhor: 2 Cr 26:16-21 



CARÁTER TRANSFORMADO 
“ORGULHO É O OPOSTO A HUMILDADE” 

                          LIÇÃO TRÊS (continuação) 
 

V - Lições Práticas Dos Reis De Judá: continuação 

         12 - O rei Acaz pediu socorro da Assíria e o Senhor humilhou a Judá por causa de  
Acaz . . . . porque Acaz tomou despojos da Casa do Senhor . . . e os deu 
ao rei da Assíria; porém isso não o ajudou: 2 Cr 28:19-24 

          13 - O rei Ezequias, resolveu a fazer aliança com o Senhor; purificarem a Casa 
do Senhor; estabelecer levitas na Casa do Senhor; estabeleceu o 
ministério da Casa do Senhor; celebrou a Páscoa ao Senhor: 2 Cr 
29:10,15,25,35; 30:3 

          14 - Ezequias restabeleceu a contribuição aos sacerdotes e aos levitas; Desde 
que se começou a trazer à Casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos 
temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância; porque o Senhor 
abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra . . .  Muitos 
traziam presentes a Jersalém ao Senhor  e coisas preciosíssímas a Ezequias, 
rei de Judá, de modo que depois disto, foi enaltecido à vista de todas as 
nações. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente; então, orou ao 
Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias 
aos benefícios  . . . pois o seu coração se exaltou: 2 Cr 31:4-10 

          15 - Manassés rejeitou o Deus do seu pai Ezequias, conseqüentemente Assíria 
levou cativo, da catividade Manasses suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, 
e muito se humilhou perante o Deus . . . . e Deus se tornou favorável para 
com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino; 
então reconheceu Manasses que o Senhor era Deus: 2 Cr 33:11-13 

          16 - O rei Josias restaurou a verdadeira adoração, aliança, Pásqua, o templo /  
Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, 
quando ouviste as suas ameaças contra este lugar  . . . e te humilhaste 
perante mim, e rasgaram as tuas vestes, e chorei perante mim, também 
eu te ouvi, diz o Senhor: 2 Cr 34:27 

          17 - O rei Zedequias não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava 
da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor / Eles, 
porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e 
mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu 
povo, e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele 
o rei dos caldeus: 2 Cr 36:12,13,16,17 

 D) Contrário à maioria dos reis, Davi tinha um coração segundo Deus: At 13:22 
  1 - Davi foi humilhado por família, filhos e líderes, mas não murmurou a Deus: 
  2 - Davi não procurou nem aceitou exaltação para si: 1 Sm 24:4-10; 26:9-19 
  3 - Davi aguardou até Israel chamar-lhe para assumir o trono: 2 Sm 5:1-5 
  4 - Quem louvem e  ofertam  ao Senhor são confiáveis: Ps; 1 Cr 29:2-21 
 
 



CARÁTER TRANSFORMADO 
“A HUMILDADE A ESSENCIA DA REDENÇÃO” 

LIÇÃO QUATRO 

 

I - Orgulho Perdeu Tudo: 

A) Cinco vezes lúcifer exaltou-se acima do Altíssimo / Como caíste do céu, ó estrela da 
manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! Tu 

dizias no teu coração 5 coisas : Is 14:13,14 
1 - Eu subirei ao céu; acima das estrelas de Deus: vs 13 
2 - Exaltarei o meu trono e no monte da congregação: vs 13 
3 - Me assentarei, nas extremidades do Norte: vs 13b 

4 - Subirei acima das mais altas nuvens: vs 14 
5 - Serei semelhante ao Altíssimo: vs 14b 

B) O veneno de independência começou com a serpente, Ele logo procurou plantar no 
primeiro Adão: Gn 3:4,5 

1 - É certo que não morrereis: Gn 3:4 
2 - Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão olhos e,  
      como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal: Gn 3:5 

C) O ego manifestado em; interesse próprio, vontade própria, promoção de si, 
indepen- dência, exaltação e mais. Todo isto foi transferido no novo nascimento de 
Adão, sendo, neste caso, de vida para a morte: Gn 3:10-12 

D) Orgulho fez redenção necessário para o homem / queria ser como Deus: Gn 3:5 
E) Jesus teve que trazer humildade divina do céu, porque, em fato, não existia na terra 

no meio dos homens: Jo 3:13 
 

II - Redimidos De Si / O Maior De Todas As Libertações: 
A) O homem natural é cego da necessidade de redenção e o mal embutido em orgulho. 

Esta natureza capacita o homem andar e viver com atitudes do próprio adversário: 
B) Lembra-se, que Deus faz o impossível, enquanto o homem torna-se responsável 

para o possível. Isto é Deus realiza o novo nascimento no homem, enquanto nós 
somos encarregados de mudar nosso entendimento, nesta instancia, a alma: 

1 - Enganoso é o coração / alma, mais do que todas as coisas, e desesperada- 
     mente corrupto - o espírito recriado em Cristo não é corrupto, mas a alma sim;  
    quem o conhecerá? Resposta, o homem espiritual / quem tem a mente  
    renovada, vida em submissão ao Senhor e o espírito dominando corpo: Jr 17:9 
2 - E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação 

da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus: Rm 12:2; Tg 1:21 

C) O poder dominador do orgulho tem origem satânica, sendo a raiz, de; guerras, a 
mentira, opressão de classes e raças sociais, divórcio, homicídio, teimosia, dês- 
obediência, rebelião, amor de dinheiro, brigas, contendas, discussões: At 13:10 

D) Sendo que o veneno tem sido visto em cada fruto da vida humano, torna-se 
necessária manifestar o bom fruto da nova vida em todo ramo / humildade: Ef 5:8,9 

E) O exercício de humildade opera a fim do ego / morte, para que somente o Senhor 
seja exaltado: Lc 9:23,24 



CARÁTER TRANSFORMADO 

“VENHA E APRENDEI DE MIM” 
LIÇÃO CINCO 

 

I - Tomai Sobre Vós O Meu Jugo: Mt 11:29 

A) Jesus não usou a oportunidade para falar de; santificação, a vida crucificada,  
       solteira, fé, amor ou muitas outras verdades que libertam quando Ele falou;  
       aprendei de mim. Ele disse; porque sou manso e humilde de coração: Mt 11:29 
B) Mansidão não é fraqueza, como muitas pensem, porém, submisso independente do 

sentimento de falta de capacidade ou habilidade / Era o varão Moisés mui manso, 
mais do que todos os homens que havia sobre a terra: Nm 12:3; Ex 3:11, 4:1, 10,13 

1 - O julgo de Jesus é aprender da Sua mansidão e humildade do coração. É  
      possível imitar humildade ou espiritualizar, porém, não será do coração: 
2 - A resposta para todos que estão cansados na vida é para aprender de Cristo, 
     isto vai dar descanso para a vossa alma: Mt 11:29b 

C) O julgo é para ser dominado pelo Espírito Santo, Ele sempre vai levar o homem para 
os mesmos caminhos Jesus andou / eu sou nada, Ele é tudo / dependência total: 

 

II - Jesus Ensinou Dependência Total No Pai Celestial: 
A) No Evangelho de João, Jesus falou que Ele foi  O enviado 55 x: Jo 3:34 
B) Jesus falou 19 x no Evangelho de João que Ele não pude fazer nada mas o Pai sim: 

1 - A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e  
     realizar a sua obra: Jo 3:34 
2 - Mas ele disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também: Jo 5:17 
3 - Em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo,  

senão somente aquilo que vir fazer o Pai; porque tudo o que este fizer; o 
Filho também semelhantemente o faz: Jo 5:19 

  4 - Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao  
Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o 
Filho do Homem: Jo 5:26,27 

  5 - Eu nada posso fazer de mim mesmo; na forma por que ouço, julgo. O meu  
juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele 
que me enviou: Jo 5:30 

  6 - Mas eu tenho maior testemunho do que o de João; porque as obras que o 
Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a 
meu respeito de que o Pai me enviou: Jo 5:36 

  7 - Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida  
eterna, a qual o Filho do Homem vos dará; porque Deus, o Pai, o 
confirmou com o seu selo: Jo 6:27 

  8 - Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a  
                         vontade daquele que me enviou: Jo 6:38 
  9 - Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai,  
                         também quem de mim se alimenta por mim viverá: Jo 6:57 
         10 - Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me  
                         enviou: Jo 7:16 



CARÁTER TRANSFORMADO 

“VENHA E APRENDEI DE MIM” 
LIÇÃO CINCO (continuação) 

 

II - Jesus Ensinou Dependência Total No Pai Celestial: continuação 

             11 - Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado: Jo 7:29 
             12 - E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço  
                             sempre o que lhe agrade: Jo 8:29 

  13 - Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse, de fato, vosso pai, certamente, me 
         havíeis de amar; porque eu vim de Deus e aqui estou; pois não vim de 
         mim mesmo, mas ele que me enviou: Jo 8:42 

    14 - Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que  
eu vos digo não as digo por mim mesmo; mas o Pai, que permanece em 
mim, faz as suas obras: Jo 14:10 

    15 - Quem não me ama não guarda as minhas palavras; e a palavra que 
 estais ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou: Jo 14:24 

    16 - Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo: se  
                             pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo-la concederá em meu nome: Jo 16:23 
    17 - E, agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto  
                            de ti, antes que houvesse mundo: Jo 17:5 
    18 - Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim  

como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no 
seu amor permaneço: Jo 17:10 

    19 - Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco! Assim como o Pai 
                             me enviou, eu também vos envio: Jo 20:21 

C) Se Jesus, o Filho de Deus, deitava tanto dependência no Pai, quanto mais nós 
precisamos depender dele / O discípulo não está acima do seu mestre; todo aquele, 
porém, que for bem instruído será como a seu mestre: Lc 6:40 

D) Todos nós precisamos aplicar a lição de dependência por meio de humildade. Paulo 
disse; Tanto sei estar humilhado como também ser honrado; de tudo e em todas 
as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome; assim de 
abundância como de escassez: Fl 4:12 

1 - Até que aprender glorificar o Senhor em escassez, na tribulação e no vale,  
provavelmente, não é a hora para entrar seu Canaã / Israel, teve que 
aprender vencer os gigantes quando ainda no deserto: Sl 23:1 

  2 - Jesus não cultou humildade, para ser religioso, não, era uma vida: Mt 11:29 
 

III -  O Princípio Leão Versus Cordeiro: 
A) Jesus andou, no mundo, como cordeiro, e ministro como Leão: Jo 1:29; 2:15-17 
B) Como o cordeiro, Jesus era manso, longânimo, não se defendeu: Mt 26:62; 27:14 
C) Como Leão, Jesus fez todos respeitar as Suas Palavras, estatura e obras: Jo 14:10 
D) As duas formas de ministrar não podem ser confundidas, isto é, não pode andar, no 

mundo, como leão e ministrar como cordeiro, porque ninguém mais vai escutar / 
Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes: Jo 13:17 



CARÁTER TRANSFORMADO 

“HUMILDADE NA VIDA DE JESUS” 
LIÇÃO SEIS 

 

I - Não Julgou Como Usurpação A Ser Igual A Deus: 
A) Jesus submeteu perfeitamente a Deus primeiro, portanto, tornou-se fácil servir  

homem; isto era a humildade de Cristo / Ele se humilhou, é a graça de Deus 
operando no homem /  o Senhor não força ninguém a se humilhar, convencer, sim: 

B) A humildade de Cristo era reconhecer que não pude fazer coisa alguma sem a    
direção do Pai; O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que 
vir fazer, o Filho também semelhantemente o faz: Jo 5:19 
 1 - Eu nada posso fazer de Mim mesmo: Jo 5:30 
 2 - Não aceito glória que vem dos homens: Jo 5:41 
 3 - Eu desci do céu, não para fazer a Minha própria vontade: Jo 6:38 
 4 - Meu ensino não é meu: Jo 7:16 
 5 - Não vim de Mim mesmo: Jo 7:28 
 6 - Nada faço por Mim mesmo: Jo 8:28 
 7 - Não vim de Mim mesmo, mas Ele Me enviou: Jo 8:42 
 8 - As Palavras que Eu vos digo, não as digo por Mim mesmo: Jo 14:10 
 9 - A Palavra que estais ouvindo não é Minha: Jo 14:24 

C) Jesus não uso usurpação para ser igual a Deus: Fl 2:6 
1 - Usurpação; adquirir fraudulentamente; alcançar sem direito ou tomar  

  por meios ilícitos; defraudar ou falsificar 
2 - O meio que Cristo usou era se humilhar até a morte: Fl 2:8 
3 - Quando se humilhar a Deus, servir os homens torna-se fácil:  

 

II - A Ênfase De Humildade Nos Ensinamentos De Jesus: 
 A) No início do ministério Jesus revelou que humildade é a porta que permite a entrado  

no reino dos céus. Todas as bênçãos nos céus pertencem aos humildes e, 
semelhantemente, os da terra pertencem aos mansos / Bem aventurados os 
humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os 
mansos, porque herdarão a terra: Mt 5:3,5 

 B) Do Senhor dos senhores podemos aprender mansidão celestial / Tomai sobre vós o  
meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis 
descanso para a vossa alma: Mt 11:29 

 C) O Único que pode dar a resposta de quem é o maior, isto é, quem é a pessoa quem  
Deus deseja exaltar, respondeu; Aquele que se tornar humilde como este menino, 
esse é o maior no reino dos céus: Mt 18:14 

 D) O batismo de humilhação é o que qualifica estar perto de Deus, na eternidade. O 
               maior que esteja, necessita baixar ainda mais, portanto, Jesus teve que se humilhar  

mais do que qualquer homem. Humildade torna ser a marca do celestial / Quem 
quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva . . . porque o Filho do 
homem, não veio para ser servido, mas para servir: Mt 20:28; 23:11; Lc 18:14 



CARÁTER TRANSFORMADO 

“HUMILDADE NA VIDA DE JESUS” 
     LIÇÃO SEIS (continuação) 

 

II - A Ênfase De Humildade Nos Ensinamentos De Jesus: 
E) Em tempos que os homens reservam para honrar uns aos outros, os corações estão     

revelados. Deus exalta aquele que humilha se mesmo, não aceitando a honra dos 
homens / Todo o que se exalta será humilhado; e o que se humilha será exaltado; 
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes; Como podeis crer, vós os 
que aceitais glória uns dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem do 
Deus único? Lc 14:11; Tg 4:6; Jo 5:44 

 F) Ensinando liderança durante a Sua última semana na terra, Jesus, sendo Senhor,  
lavou os pés dos seus discípulos / Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis 
bem; porque eu o seu. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, 
também vós deveis lavar os pés uns dos outros: Jo 13:13,14 

 G) Na última ceia, mais uma vez, Jesus usou a oportunidade para ensinar humildade /  
O maior entre vós seja como o menor; e aquele que dirige seja como o que serve: Lc 
22:26,27 

 

III - A Humildade Nos Ensinamentos Dos Discípulos: 
A) Preferindo-vos em honra uns aos outros: Rm 12:10 
B) Não sejais sábios aos vossos próprios olhos: Rm 12:16 
C) O amor não se ufana, ensoberbece, procura os seus interesses: 1 Cor 13:4 
D) Sede, antes servos uns dos outros, pelo amor: Gl 5:13 
E) Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos 

outros em amor: Ef 4:2 
F) Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor 

Jesus Cristo: Ef 5:20 
G) Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus . . . antes, a 

si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo . . . a si mesmo se humilhou 
tornando-se obediente até à morte e morte de cruz: Fl 2:5,7,8 

H) Revisti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de 
misericórdia, bondade, humildade, mansidão, e longanimidade: Cl 3:12,13 

 

IV - Precisamos Humildade Para Servir Ao Senhor: 
A) Eis o soberbo! Sua alma não é reta nele; mas o justo viverá pela sua fé: Hb 2:4 

1 - A soberba tem problema com a sua alma exaltando a carne acima do espírito 
2 - Em contraste ao soberbo, o justo anda pela fé / crê as promessas de Deus:  
 a - Para andar pela fé precisa negar a si mesmo; a vista, o corpo, os  
               sentimentos e as emoções: Lc 9:23; 2 Cor 5:7; 1 Pd 2:24; Tg 1:21 
 b - Os sensos querem ver para crer, mas o homem interior chama a  
               existência das coisas que não existem: Jo 20:25,29; Rm 4:17 

B) Para submeter à direção do Espírito, é sempre contrário a lógica e bom senso  



CARÁTER TRANSFORMADO 

“HUMILDADE NA VIDA DE JESUS” 
     LIÇÃO SEIS (continuação) 

 

IV - Precisamos Humildade Para Servir Ao Senhor: 
C) O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura; 

e não pode entende-las, porque elas se discernem espiritualmente; Por isso, o 
pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, 
nem mesmo pode estar: Rm 8:7 

D) Para Jesus ser Senhor em espírito e em verdade, é necessário humilhar se / Em 
verdade vos digo: Quem não receber o reino de Deus como uma criança de 
maneira nenhuma entrará nele: Mc 10:15 

 

V - Servindo Uns Aos Outros: 
 A) A competição para a liderança, no meio dos discípulos, demonstra a necessidade  
              desta graça e a grande falta da mesma: Mt 20:20-28 
 B) O novo nascimento e Pentecostes mudaram a vida dos discípulos definitivamente.  
               Agora eles tem aquilo, que mesma a presencia física de Cristo não deu: At 2:33 
 C) Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade; porém não useis da liberdade  
              para dar ocasião à carne; sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor: Gl 5:13 

D) Na hora da prova, manifesta claramente que é impossível ser um ministro de 
benção para outros enquanto a graça de humildade seja faltando: 2 Cr 26:16-21 

E) Nenhum ensino teológico pode eliminar o orgulho, por sinal, os doze eram com 
Jesus durante três anos e meio mas a condição interior não mudou até que 
receberam a vida nova e eram cheios do Espírito: At 2 

F) Somente, quando Jesus habita e comunga em nosso meio, vivendo a Sua vida, que 
somos transformados / Nisto se manifestou a amor de Deus em nós: em haver Deus 
enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele: 1 Jo 4:9 

G) Esposos e esposas sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo: Ef 5:21 
1 - Autoridade maior, no lar, existe onde ter maior responsabilidade 

a - A mulher tem mais autoridade com as crianças porque tem mais  
      intimidade, conhecimento, responsabilidade com os filhos 
b - O marido provavelmente tem mais conhecimento sobre automóveis,  
      portanto, determina opções na área da mecânica  

2 - Decisões, no lar, precisa concordância do marido e esposa juntos para ter    
     poder no espírito e proteção das decisões erradas: Mt 18:19 

H) Deus regozija-se usar instrumentos humildes a fim de que ninguém se vanglorie na 
presença de Deus / O Senhor enviou um discípulo para orar sobre Saulo para voltar 
a sua visão; eram quatro leprosos que levou Israel para a vitória: 1 Cor 1:26-29; At 
9:17; 2 Rs 7:3-15 

I) Ambição é o veneno oculta do engano, a mãe da hipocrisia, progenitora da inveja,  
O primeiro dos defeitos que cega os corações / a presença desta mal proíbe a 
existência de verdadeira humildade e serviço no corpo de Cristo: Thomas Brooks 



CARÁTER TRANSFORMADO 

“HUMILDADE NA VIDA DE JESUS” 
     LIÇÃO SEIS (continuação) 

 

VI - Deus Chama Seus Maiores Líderes Servos / Uma Posição De Humildade: 
A) Jesus é declarado ser Seu santo Servo: At 4:30 
B) Paulo se declara ser, não apostolo, mas Paulo, servo de Jesus Cristo: Rm 1:1 
C) Abraão; Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, 

teu pai. Não temas, porque eu sou contigo; abençoar-te-ei e multiplicarei a tua 
descendência por amor de Abraão, meu servo: Gn 26:24 

D) Moisés; E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios; E o 
povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo: Ex 14:31 

E) Calebe; Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito: Nm 14:24 
F) Samuel; Eli disse e Samuel: Vai deitar-te; se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, 

porque o teu servo ouve.E foi Samuel para o seu lugar e se deitou: 1 Sm 3:9 
G) Elias;  Então, voltaram e lho fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor, 

que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo: 2 Rs 9:36 
H) Isaías; Então, disse o Senhor: Assim como Isaías, meu servo andou três anos 

despidos e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia: Is 20:3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CARÁTER TRANSFORMADO 

“HUMILDADE É O FUNDAMENTO” 
LIÇÃO SETE 

 

I - Cristo É A Vida - O Fundamento: 
A) Numa cápsula, a Vida que Cristo trouxe do céu é a humildade. A Vida é 

manifesta mediante a graça do Senhor para refletir e reproduzir a vida do Senhor 
Jesus em todos que crêem; e esse viver que agora, tenho na carne, vivo pela fé no 
Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim / A si mesmo se 
humilhou: Gl 2:20; Fl 2:8 

B) Perfeita submissão é conhecida por meio de Jesus Cristo, a Palavra declara que 
esse entregue foi por meio de humildade, portanto, nós na mesma forma: 

1 - O discípulo não está acima do seu mestre; todo aquele, porém, que for bem     
        instruído será como o seu mestre:  Lc 6:40 
2 - Ele é a o caminho, a verdade e A Vida: Jo14:6 
3 - Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para    
       serem conformes à imagem de seu Filho: Rm 8:29 

C) Para se humilhar a carne precisa morrer de soberba, altivez, orgulho, ambição, 
promoção de si própria / A altivez do homem será rebaixada, e só o Senhor será 
exaltado naquele dia: Is 2:11 

 

II - A Humildade É O Fundamento De Amor: 
A) A marca de amor é sua humildade; O amor é paciente, é benigno; o amor não arde 

em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente-
mente, não procura os seus interesses, não se exaspera: 1 Cor 13:4,5 

B) Religiosidade falsa é conhecida pela sua falta de humildade; exemplos  Graças a 
Deus, eu pertenço a Igreja tal / O fariseu disse;  Ó Deus, graças te dou porque não 
sou como os demais homens . . . nem ainda como este publicano: Lc 18:11 

1 - Religião anda no templo de Deus e clama; Ó Deus, graças te dou porque         
       não sou como os demais homens 
2 - Alta piedade reclama porque os outros não conseguem pregar, louvar, ou    
       orar com tanto eficácia do que eles, portanto, acaba criticando-los 

C) O amor exalte a outra, acima de si, portanto, é sobre natural / Eu, porém, vos digo: 
amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem: Mt 5:44-48 

D) Jesus foi à cruz / Podemos declarar que o amor fui à cruz 
 

III - A Humildade É O Fundamento Necessário Para A Fé Forte: 
A) Eis o soberbo! Sua alma não é reta mele; mas o justo viverá pela sua fé: Hab 2:4 

1 - A fé e a humildade tem uma só raiz / dependência total no Senhor 
2 - O orgulho faz que a fé seja inoperante 
3 - Não podemos experimentar mais fé do que de verdadeira humildade 
4 - Fé está em complete contraste ao soberba, altivez, auto promoção, exaltação 

B) Como podeis crer; recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que 
vem só de Deus? Jo 5:44 



 

CARÁTER TRANSFORMADO 

“HUMILDADE É O FUNDAMENTO” 
LIÇÃO SETE (continuação) 

 

III - A Humildade É O Fundamento Necessário Para A Fé Forte: 
1 - A fé e o orgulho são irreconciliáveis / orgulho faz que a fé seja impossível 
2 - A fé honra Deus, o orgulho procura a honra dos homens acima de Deus 
3 - Quem procura honra acaba procurando o homem, manipulação ou um jeito 
4 - Somente a honra Deus dá pode e vai curar o homem da frustração e dor  
     quando outros não a dão! 

C) O centurião disse; Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres 
em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo; porém 
manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado . . . Ouvidas estas palavras, 
admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: 
Afirma-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta / humildade: Lc 7:6,7,9 

1 - Sabemos que é possível ter demonstrações do Espírito para ministrar para os  
outros, enquanto a eficácia da fé deles é impedida por causa da ausência de 
humildade. Revelações no espírito e palavras de conhecimento ou sabedoria, 
mas, às vezes, essas mesmas pessoas, não suporta ouvir como Deus opera 
através dos outros ministros ou ministérios. 

  2 - O Espírito Santo, não apenas deseja trabalhar em você com poder, mas  
                         habitar na plenitude de graça, manifestando a vida de Cristo. 

D) A mulher Cananéia replicou; Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das 
migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, lhe disse Jesus: Ó mulher, 
grande é a tua fé! Faça-se contigo como queres: Mt 15:27,28 

1 - A mulher submeteu-se ser chamada cachorrinho 
2 - Ela confessou que Jesus era seu dono / a palavra dono significa Senhor 

E) Dependência total move o coração de Deus / Sacrifícios agradáveis a Deus são o 
espírito quebrantado; coração compungido e contrito, não o desprezarás: Sl 51:17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARÁTER TRANSFORMADO 

“A FIM DE SI” 
LIÇÃO OITO 

 

I - Somente Perfeita Morte Leva A Perfeita Humildade: 
A) A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte da cruz: Fl 2:8 

1 - Somente Jesus experimentou e entregou-si perfeitamente: Hb 5:8 
2 - Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a    
        vontade daquele que me enviou: Jo 6:38 

B) Humildade e a morte são sinônimas, o meio para humildade é morte a si. Quando 
entendermos, vamos submeter para a vida de Cristo / humildade prevalecer:  

C) Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele 
andou . . . Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e 
humilde de coração: 1 Jo 2:6; Mt 11:29 

D) Morte para si tem as marcas de profunda humildade, não falta de valor intrínseco 
ou estimulo próprio, mas reconhecendo a total necessidade da graça de Deus para 
viver a vida / depende na sua disposição receber o poder da cruz: 1 Cor 15:10 

E) Deus não vai humilhar o homem, é necessário que recebemos a graça de Deus, 
para a vida de Cristo seja real em nós / Quando Cristo, que é a nossa vida, se 
manifestar, / humildade . . . humilhando a si leva para a libertação do ego:  Cl 3:4 

F) O sofrimento de aflição leva para; firmar, fortificar e fundamentar: 1 Pd 5:10 
G) Pela graça super abundante, você aplica a cruz e a ressurreição para aprender 

humildade e, assim, praticar a vida de Jesus / levando sempre no corpo o morrer de 
Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo: 2 Cor 4:10 

 

II - Arrependimento Leva Para Humilhar-se:  
A) Arrependimento; Ter pesar de faltas cometidas, mudar de parecer; dizer-se, 

contrição, mudar a direção e andar, profundo remorso, não simplesmente pedir 
desculpas ou lamentar as conseqüências: 

B) No VT a costume era para vestir de pano de saco demonstrando extrema tristeza, 
remorso, arrependimento / Disse pois, Davi a Joabe . . .  Rasgai as vossas vestes, 
cingi-vos de panos de saco e ide pranteando: 2 Sm 3:31 

C) Davi colocou saco de pano por a causa dos que o perseguiram / Quanto a mim, 
porém estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco; eu afligia a 
minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito . . . andava curado, 
de luto, como quem chora por sua mãe: Sl 35:13,14 

D) Daniel arrependia profeticamente para todo o povo de Israel / Voltei o rosto ao 
Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e 
cinza: Dn 9:3-19 

E) A atitude que Jeová aceita; Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito 
quebrantado; coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus: Sl 51:17 

F) Começa a dar graças a Deus para as oportunidades de si humilhar perante de Deus 
e também perante os homens / Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por 
humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo: Fl 2:3 



CARÁTER TRANSFORMADO 

“A FIM DE SI” 
LIÇÃO OITO (continuação) 

 

III - A Humildade Perante Deus Vence O Pecado: 
A) Vitória começa com a atitude de humildade / Quem a si mesmo se exaltar será 

humilhado; e quem a si mesmo se humilhar será exaltado: Mt 23:12 
B) É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, Ele 

dá maior graça; Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes: Tg 4:5,6 
C) Não observamos o menor confissão de pecado, no parte do apóstolo Paulo. Assim, 

testificando que é possível obter tal vida, comunhão e vitória em Cristo Jesus. 
D) Eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo: 1 Cor 15:9 
E) Acolhei-nos em vosso coração; a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém 

corrompemos, a ninguém exploramos: 2 Cor 7:2 
F) A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar: Ef 3:8 
G) Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal /  Paulo 

esta dizendo dos homens que eram pecadores e agora salvo, eu sou o principal  
exemplo desta gloriosa salvação Jesus comprou: 1 Tm 1:13 

 

IV - Humildade Diante De Deus Reflete Com Humildade Perante Os Homens: 
A) Quando si humilhar perante Deus, é fácil humilhar-si perante dos homens: Jo 19:11  
B) Se alguém disser: Amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso; pois aquele que 

não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê: 1 Jo 4:20 
1 - Se não pode amar, logicamente, também, não pode se humilhar 
2 - O Senhor está dizendo que demonstramos a Deus através dos irmãos 

C) E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão 
procedentes da verdade: Ef 4:24 

1 - Revestindo da nova natureza significa negando tudo que é da carne, 
     incluindo, orgulho, incredulidade, e todas as trevas: Ef 4:24 - 5:8 
2 - Uma obra principal para revestir em Cristo é andar em humildade: Mt 11:29 

D) Humilhar se perante os fracos, não porque tenha mais inteligência, formação, 
dinheiro, posição ou graça mas porque foram criados por Deus: Mc 12:41-44 

E) Isto é real quando Deus é tudo e você nada é em si mesmo: 1 Cor 3:21; Gl 2:20 
F) A regra de nossa atitude com outras é / Em honra preferindo-vos uns aos outros; 

servos uns dos outros; considerando cada um os outros superiores a si 
mesmo; sujeitando-vos uns aos outros: Rm 12:10; Gl 5:13; Fl 2:3; Ef 5:21 

1 - Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o  
bem aos que vos odeiam; bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos 
caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra; e, ao que 
tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica; dá a todo o que te pede; e, se 
alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os 
homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles: Lc 6:27-31 

  2 - Humildade não é em horas quando sentir religioso, mas uma vida. Revelada 
                         especialmente quando o mais venerável: Mt 27:38-44 



CARÁTER TRANSFORMADO 

“HUMILDADE LEVA PARA EXALTAÇÃO” 
LIÇÃO NOVE 

 

I - Deus Exalta Caráter Humilde Para Manifestar A Vida De Cristo: 
A) Deus exalte o humilde para manifestar ainda mais perfeitamente o andar de Cristo, 

sem eles ter cabeça grande, porque fez uma coisa importante: 
  1 - Quem a si mesmo se exaltar será humilhado; e quem a si mesmo se humilhar  
                         será exaltado: Mt 23:12 

2 - Humilhai-vos na presença do Senhor; e ele vos exaltará / dará favor diante  
     dos homens, autoridades, patrões e lideres: Tg 4:10 
3 - Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em  

tempo oportuno, vos exalte / o tempo oportuno é quando recebeu graça para 
andar em humildade, sabendo o Senhor é tudo e você é servo: 1 Pd 5:6 

4 - Tempo devido é quando não se importa com promoção ou posição mais,  
                           quando os questionamentos, frustrações e duvidas acabam 

B) Jesus si humilhou tomando a forma de servo foi até ao Rio Jordão para ser batizado 
e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus; e, estando ele a 
orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como 
pomba; e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo: 
Lc 3:21,22 

1 - Por que Jesus se humilhou, Deus o exaltou / Ele recebeu, da parte de Deus  
Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: 
Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo: 2 Pd 1:17 

2 - Jesus foi premiado com o Espírito, antes que saiu as águas de batismo / E  
      estando ele a orar; o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em  
     forma corpórea como pomba: Lc 3:21,22 
3 - Quando nós humilharmos diante do Senhor, Ele vai exaltar a gente com mais  

de Deus mesmo, O Espírito de Cristo / Ora, nós somos testemunhas destes 
fatos, o Espírito, que Deus outorgou aos que lhe obedecem: At 5:32 

C) Exaltação não é para poder ser inchado sobre si mesmo, não, mas ainda maior 
habilidade exaltar Cristo em palavras e obras e depois ficar invisível: Jo 14:10,12 

 

II - Duas Aplicações Do Mesmo Princípio: 
A) A perfeita vontade de Deus é para levar o homem para a Sua imagem, isto inclui 

entendo seu valor em Cristo Jesus, não estado social, financeira, raça ou formação / 
O irmão, porém, de condição humilde glorie-se na sua dignidade, e o rico, na sua 
insignificância . . .: Tg 1:13 

1 - A vontade de Deus para o de humilde condição é ter sua dignidade em  
Cristo porque foi feita uma nova criatura / portanto, não comporta como  
pobre que não reconhece que tenha valor: 2 Cor 5:17 

2 - Para o homem rico, precisa reconhecer que é insignificante em si  
  mesmo, seu valor também está em Cristo Jesus, portanto, necessário si    
  humilhar:  

 



 

CARÁTER TRANSFORMADO 

“HUMILDADE LEVA PARA EXALTAÇÃO” 
LIÇÃO NOVE (continuação) 

 

II - Duas Aplicações Do Mesmo Princípio: continuação 

B) O Senhor está constantemente levantando os fracos e pedindo que os fortes si 
baixar. / E que tens tu que não tenhas recebido? 1 Cor 4:7 

1 - Diga o fraco: Eu sou forte: Jl 3:10b 

2 - E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e 
aquelas que não são, para reduzir a nada as que são; a fim de que 
ninguém se vanglorie na presença de Deus: 1 Cor 1:28,29 

C) O Senhor sempre escolhe o segundo ou o último para fazer a Sua obra; 
1 - Able era o segundo e último filho Adão e Eva tinham, até então: Gn 4:2 
2 - Isaque nasceu segundo o espírito, depois Ismael: Gl 4:29 
3 - Jacó era segundo; segurava com a mão o calcanhar de Esaú: Gn 25:26 
4 - José; Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era           
        filho da sua velhice: Gn 37:3 
5 - Davi; Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu:  
     Ainda falta o mais moço: 1 Sm 16:11 
6 - Jesus é chamado o último Adão: 1 Cor 15:45 
7 - Paulo; E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um  
     nascido fora de tempo: 1 Cor 15:9  

D) Deus escolhe os últimos porque, no natural, ninguém, escolhe os humildes a não ser 
Jeová Nisse, Deus de vitória: Rm 8:37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


