
                      Estudo de Célula – Semana de 19/07/20 a 25/07/20  
 

SÉRIE – INVESTINDO EM GRANDES RELACIONAMENTOS 
 

 

 

 
2º ESTUDO: DESTRONANDO O EGO  
 

BASE BÍBLICA: “(...) não se vangloria, não se orgulha” 1 Coríntios 13.4 
 

OBJETIVO: Trazer aos participantes através do Espirito Santo, a consciência de que a caminhada com Cristo nos 

traz um convite a abrir mão de nosso ego a fim de sermos mais parecidos com Ele. 
 

COMPARTILHAMENTO:  

1. O mundo está cada dia mais hedonista, onde o mais importante é o “eu”: o que eu desejo, o que eu 
preciso, o que eu sinto e o que eu quero. A maioria das pessoas está obcecada em ser vista pelos outros, 
e se sobressair. Também a ideia é sempre cuidar do seu... A pergunta é, onde esse tipo de ênfase em nós 
mesmos irá nos levar? Provavelmente para relações partidas, pessoas cada vez mais frustradas e 
emocionalmente doentes. Sabemos que o convite de Jesus para nós é para sermos cada vez mais 
parecidos com Ele. Para isso, em nosso coração o Senhor precisa ser entronizado e todo o ego 
destronado. DE QUE FORMA VOCÊ PODE DESTRONAR O SEU EGO, PARA OBTER 
RELACIONAMENTOS MAIS SAUDÁVEIS? 
 

Para destronarmos o nosso ego e alcançarmos relacionamentos mais saudáveis precisamos: 
    

 ASSUMIR NOSSA HUMANIDADE E APRENDER A OUVIR CONSELHOS – PROVÉRBIOS 13.10 “O 
orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos.” O ego é a causa 
primária da maioria dos conflitos. Aparecem faíscas por todos os lados. Quando um ego tromba com o 
outro, surge o conflito. Também, quando estamos cheios de orgulho, não vemos nada mais senão o ego em 
nossa vida. Certa vez Mohammed-Ali viajava de avião quando era campeão mundial de boxe, categoria 
peso-pesado. A aeromoça pediu-lhe para apertar o cinto de segurança e ele disse: “Super-Homem não 
precisa de cinto”. Ela respondeu: “mas o Super-Homem também não precisa de avião”. Então ele apertou o 
cinto. Precisamos compreender o quanto precisamos das pessoas, e o quanto somos melhores caminhando 
com outros. Ouvir, receber ajuda, deixar o “eu” de lado são chaves para relacionamentos profundos e bons. 
 

 

 RECONHECER QUE TUDO É DÁDIVA DE DEUS – I CORINTIOS 4.7  “Que é que faz vocês tão 

presunçosos? Que é que você tem que Deus não lhes tenha dado? E, se tudo quanto vocês têm vem 
de Deus por que proceder como se fossem tão grandes e como se tivessem realizado algo por si 
mesmos?” O ego cega! Tudo o que nós temos é dádiva de Deus. “Ganhei muito dinheiro!”, talvez 
possamos dizer. Mas quem nos deu uma mente? Quem nos deu mãos? Quem nos deu inteligência? Quem 
nos deu a vida? Nós não teríamos nada se não fosse por Deus. Nós escolhemos onde iríamos nascer? Nós 
escolhemos quem seriam nossos pais? Nós escolhemos nossos dons naturais e habilidades? Não, foi Deus 
que nos concedeu tudo. A Palavra diz em Tiago 1.7 que tudo é dádiva: “Toda boa dádiva e todo dom 
perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes”. Lembrar disso é um bom teste de humildade. As coisas 
não são nossas. Na verdade, o que conta é o que Deus está fazendo através de nós com o aquilo temos. 
 

 

 ENTENDER QUE A HUMILDADE É SEMPRE A MELHOR OPÇÃO - ROMANOS 12.16 “Não busquem 

mostrar grandeza (...) e não pensem que vocês sabem tudo.” O fato é que ser autêntico é o que 
verdadeiramente impressiona as pessoas, não a ostentação. Ostentação não impressiona ninguém, mas há 
sempre algo de encantador em pessoas que são transparentes, abertas, genuínas e que revelam em suas 
atitudes: “O que você está vendo é o que é real.” Essas pessoas são humildes naturalmente. 
 

2. A HUMILDADE NOS TORNA MAIS HUMANOS E AO MESMO TEMPO MAIS ESPIRITUAIS. EM SUA 
CAMINHADA COM CRISTO, VOCÊ TEM OBEDECIDO A ORIENTAÇAO DO SENHOR E LUTADO 
CONTRA O ORGULHO? 

Em algum momento nós vamos falhar, a grande questão é se vamos permanecer na falha ou se vamos 
lutar e consertar nossos erros. Se Deus trouxe a nossa memória alguma situação em que nós agimos 
como não deveríamos pautados no orgulho, aproveitemos esta oportunidade e peçamos perdão. 

 
 PARA CONTINUAR PENSANDO: “Se eu tenho de dizer quem sou, então eu não sou”. Gregory Peck 
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