Betel Dominical 2º Tri 2017 | Jeremias

Lição 11

A soberba precede
a ruína
Texto Áureo

“Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por
causa do teu resplendor; por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti.”
Ez 28.17

Verdade Aplicada

O orgulho é como uma erva daninha, que persiste em se desenvolver num jardim, por mais
bem cultivado que seja.

Textos de Referência
Jr 48.7, 26, 29, 30

INTRODUÇÃO

Não necessitamos ter orgulho de nós mesmos. O que falamos a respeito de nós mesmos
não denota nada no trabalho do Senhor. É o que Deus diz sobre nós que faz toda a diferença
(2Co 10.13).

1. A ORIGEM E PECADOS DOS MOABITAS
Os moabitas são os habitantes de Moabe, que significa “semente do pai”. Segundo a Bíblia,
os moabitas se originaram de um incesto promovido pela filha mais velha de Ló, sobrinho de
Abraão, pouco depois da destruição de Sodoma e Gomorra (Gn 19.31, 37).

Comente:

1.1 Moabe versus Israel
1.2 A Palavra do Senhor que veio a Jeremias contra Moabe
1.3 Não devemos confiar em nossos tesouros
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2. DEUS NÃO TOLERA O ORGULHO
A mensagem do profeta Isaías é destinada a uma nação orgulhosa: “Ouvimos da soberba
de Moabe, a soberbíssima; da sua altivez, e da sua soberba, e do seu furor; a sua jactância é
vã.” (Is 16.6). O orgulho é complemento da ignorância. Isaías ainda reforça dizendo: “Portanto,
Moabe uivará por Moabe; todos uivarão; gemereis pelos fundamentos de Quir-Haresete, pois já
estão abalados.” (Is 16.7).

Comente:

2.1 A origem do orgulho
2.2 O orgulho é abominação ao Senhor
2.3 Deus dá graça aos humildes

3. UMA MOABITA NA GENEALOGIA DE JESUS
Rute fez perante Noemi uma afirmação que transformaria sua vida para sempre (Rt 1.16).
Diante desta declaração de fidelidade ao Deus de Israel, aquela mulher, que não tinha nenhuma
esperança, passou a ser agraciada pelo Senhor, casando- se com um dos homens mais ricos da
cidade. Ela se tornou bisavó do rei Davi e, consequentemente, passou a fazer parte da genealogia
de Jesus (Mt 1.5).

Comente:

3.1 A conversão autêntica faz diferença
3.2 Quando Deus quer abençoar, não existem fronteiras
3.3 A lei do resgate

CONCLUSÃO

O orgulho é um mal leviano. Em muitas ocasiões, os mais arrogantes são aqueles que
ajuízam que não possuem arrogância nenhuma. Exaltar-se da própria modéstia nada mais é do
que tomar um banho de orgulho.
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