TRILHA DE SÃO TIAGO
Lição número 11:
Humildade, Jactância e Juramentos

Líder

4.10 Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará.4.13 Atendei, agora, vós que dizeis: Hoje ou
amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. 4.14 Vós não
sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois, apenas, como neblina que aparece por instante e
logo dissipa. 4.15 Em vez disso, devíeis dizer: Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também
faremos isto ou aquilo.4.16 Agora, entretanto, vos jactais das vossos arrogantes pretensões. Toda
jactânica semelhante a essa é maligna. 4.17 Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz
nisso está pecando. 5.12 Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra,
nem por qualquer outro voto; antes, seja o vosso sim sim,e o vosso não não, para não cairdes em juízo.
Jactância:Vaidade; gabo; ostentação; arrogância; vanglória (Dicionário Escolar CBL).
Perguntas Abrangentes:
- O quê é Humildade?
MODÉSTIA, SIMPLICIDADE, SUBMISSÃO (Dicionário Escolar CBL).
- Você conhece alguém com o “Mal da Jactância? Como é esta pessoa?
________________________________________________________________________________
- Você conhece alguém que tem a mania de JURAR? Como é esta pessoa? Por que ela age assim?
________________________________________________________________________________
Perguntas Específicas Sobre o Texto:
- Segundo este texto... (preencha as lacunas):
a) Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos EXALTARÁ .
b) Vós não sabeis o que sucederá AMANHÃ.
c) Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos ISTO OU AQUILO.
d) Toda jactância semelhante a essa é MALIGNA .
e) Não jureis nem pelo CÉU, nem pela TERRA, nem qualquer outro VOTO.
f) Seja o vosso SIM SIM, e o vosso NÃO NÃO.
Perguntas de Aplicação Pessoal:
- Você tem se humilhado na presença do Senhor? Fale sobre isso.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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- Você faz seus planos e depois comunica-os a Deus ou busca primeiro descobrir a Sua vontade?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Você tem tentado advinhar o futuro, ou crê que “Vós não sabeis o que sucederá amanhã”?
Nota: Aqui, o líder pode abordar a questão das práticas de advinhação (leitura de mão, horóscopo, etc).

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Você é jactante? Entendeu o quê significa isso?
_____________________________________________________________________________
- Quais são as coisas boas que você sabe que tem que fazer? Você as têm feito?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Você é uma pessoa de palavra (isto é, quando você diz SIM, é SIM mesmo? E, quando diz NÂO, é
NÂO mesmo?), ou você vive jurando e fazendo votos para que acreditem em você?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ATENÇÃO:
Não se esqueça de reler todo o livro de Tiago e anotar COSTUMES DE ÉPOCA e FIGURAS
o
DE LINGUAGEM (se houver), antes do 12 encontro da sua Trilha.
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