TRILHA DE SÃO TIAGO
Lição número 12:
Dignidade

Via do Líder

1.9 Mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade, 1.10 e o rico no seu abatimento, porque
ele passará como a flor da erva. 1.11 Pois o sol se levanta em seu ardor faz sercar a erva; a sua flor cai e a
beleza do seu aspecto perece; assim também murchará o rico em seus caminhos.
Perguntas Abrangentes:
- O quê é Dignidade?
Respeitabilidade; Autoridade; Nobreza; Autoridade Moral, Decoro (Dicionário Escolar CBL).
- Quem é mais digno, o rico ou o pobre, o doutor ou o analfabeto? Justifique sua resposta!
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- Relacione duas situações INDIGNAS para um ser humano?
________________________________________________________________________________
- E você, é digno? Digno de quê? Digno por quê?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Perguntas Específicas Sobre o Texto:
- Segundo este texto... (preencha as lacunas):
a) O irmão pobre glorie-se na sua DIGNIDADE (EXALTAÇÃO) e o irmão rico glorie-se no seu
ABATIMENTO. O quê isso significa?
O irmão rico tomar posição idêntica à dos pobres da igreja; pois não é meramente porque tem
dinheiro que teria o direito de exaltar-se acima das pessoas mais humildes e pobres. Assim é que
o crente pobre é exaltado e o crente rico é humilhado na igreja, porquanto a igreja eleva a
mentalidade inteira e os propósitos da vida do homem simples, ao passo que o rico é levado a
reconhecer o valor e os direitos dos outros, aos quais anteriormente talvez desprezasse, como se
fossem seus inferiores (Champlin).
c) Porque ele PASSARÁ como a flor do campo
d) O sol se levanta em seu ARDOR e faz SECAR a erva; a sua flor CAI e a BELEZA do seu
aspeto perece.
e) Assim também murchará o RICO em seus caminhos.

Este material de discipulado foi gentilmente fornecido pelo Site do Pregador (www.PREGADOR.com.br)
Autor: Pr Ronaldo Alves Franco. Todos os direitos reservados ©.
Favor não apagar este rodapé.

Perguntas de Aplicação Pessoal:
- Você é rico ou pobre? __________________________.
- Você trata o rico melhor que o pobre (seja sincero)? Por quê?
_____________________________________________________________________________
- Você sente inveja dos ricos ou se sente inferior a eles nalgum aspecto?
_____________________________________________________________________________
- Você tem consciência da sua dignidade? Qual é a sua dignidade?
_____________________________________________________________________________
- O quê os irmãos pobres podem fazer para entender sua dignidade?
_____________________________________________________________________________
- O quê os irmãos ricos podem fazer para entender sua insignificância?
_____________________________________________________________________________
COMO DEUS NOS VÊ
A dignidade do cristão

Segundo a Carta de Paulo aos Efésios, Deus vê o cristão como alguém especial e incomparável,
incumbido da mais elevada missão do planeta. O cristão é um indivíduo incomum:
- O cristão é abençoado com toda sorte de benção espiritual (1:3);
- O cristão é escolhido antes da fundação do mundo(1.4);
- Predestinado pelo sangue de Cristo(1.5);
- Redimido pelo sangue de Cristo(1.7);
- Tem acesso aos segredos de Deus(1.9);
- Selado com o Espírito Santo(1.13);
- Parte do corpo de Cristo(1.23);
- Está assentado nos lugares celestiais em Cristo(2.6);
- Salvo pela graça criado - para as boas obras(2.8-10);
- Membro da família de Deus(2.19);
- Novo homem(2.5);
- Habitação de Deus no Espírito(2.22);
- Possuidor da multiforme sabedoria de Deus(3.10);
- Aquele que aprende de Cristo(4.20);
- Imitador de Deus(5.1);
- Filho da luz(5.8).
ATENÇÃO:
Não se esqueça de reler todo o livro de Tiago e anotar COSTUMES DE ÉPOCA e FIGURAS
DE LINGUAGEM (se houver), antes deste encontro da sua Trilha.
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