
 
 

Roteiro da semana: Pecados Capitais e Virtudes opostas– De 05 a 11 de Abril de 2021 
1º Ensino – Orgulho ou Soberba / Humildade 

 

EXALTAÇÃO E ADORAÇÃO – Liturgia - 10 Minutos 
 Orar – Vamos adorar e glorificar com alegria ao Senhor Jesus Ressuscitado! Aleluia. Aleluia.  
 Salmo: 131 (NTLH)  

 Música Sugestão: Porque Ele Vive! Hoje é tempo de louvar a Deus... 
 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Rom 7, 16-25 / Lucas 18, 14 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
Abertura: Todo ser humano é, em essência, bom. Todos nós trazemos inscritas em nossa mente e na 

nossa consciência a moral e as leis de Deus.  
Mas nós podemos anestesiar esse instinto divino a partir do pecado (Rom 7, 16-25), que está presente 

como um mácula em nossa alma desde Adão e Eva, como nos mostra a Bíblia (Cf. Gen 3, 1-13 ).  Quando 
pecamos, nós preferimos a nossa lei à lei de Deus, fazer o que bem entendemos, muitas vezes não levando em 
conta as consequências.   

Nesta sabedoria a igreja nos ensina sobre os pecados capitais que originam os demais e que veremos 
nesta série de células sobre cada um.  

O que é Pecado Capital? (capital de capita/caput = cabeça, o pecado que é a cabeça) é o pecado que 
leva a outros pecados, outros vícios 

 O que é Virtude? (virtus de = varão, virtuoso, que significa firmeza) é uma disposição habitual e firme 
para fazer o bem, o que é bom para mim e para os irmãos. Não apenas praticando atos bons (pois até o pior 
criminoso é capaz de ter atos bons ocasionalmente), mas sim sejamos bons em todas as ações, verdadeiros 
cristãos com virtudes, colocando amor em “tudo”. 

 A Igreja Católica nos ensina: temos 7 pecados capitais e 7 virtudes opostas a eles.  Os 7 Pecados Capitais 

são: Orgulho ou soberba, Avareza, Inveja, Ira, Luxúria ou Impureza, Gula, Preguiça.  
E as Virtudes para combatê-los são: Humildade, Generosidade, Caridade, Mansidão, Castidade, 

Temperança e Diligência 
 Hoje falaremos sobre o ORGULHO ou SOBERBA.  

O Princípio de todo pecado é o orgulho, a vaidade, pois é a tentativa de se igualar a Deus de ser 
autossuficiente senhor de si, passando por cima da autoridade de Deus. O Orgulho caracteriza-se por acharmos 
que os dons de Deus vêm de nós mesmos. Leva aos pecados da presunção, da vanglória.  

Nós passamos a procurar sempre reconhecimento, elogios, por nossos atos e acabamos nos gabando 
das coisas que fazemos.  

Soberba ou Orgulho é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais 
pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos ou 
variáveis reais.  

As manifestações de soberba podem ser individuais ou grupais. Em termos grupais, podemos 
exemplificar o nacionalismo xenófobo como uma faceta da soberba. Também todos os tipos de racismo, 
corporativismo, elitismo, doutrina de povos escolhidos ou eleitos e outras concepções semelhantes, em que 
um grupo se firma na crença de que é superior, demonstram matizes da soberba. 

A soberba não é privilégio dos ricos. Os pobres também podem experimentar a soberba ao se 
considerarem especiais e buscando fingir serem o que não são. Não só através de bens materiais, pois muitas 



vezes a pessoa pode se sentir superior aos outros por acreditar que é o melhor no que faz, no que decide, na 
sua capacidade de resolver situações. 

A correção da soberba ocorre única e simplesmente por meio da humildade. É agindo com simplicidade 
que se consegue combater a soberba nas suas mais diversas formas, evitando a ostentação. É o reconhecimento 
de nossa pequenez. No final das contas. A verdade sobre nó mesmos, sabendo que tudo é Dom de Deus. 
Devemos recorrer a Nossa Senhora, que foi exemplo de humildade, para pedir essa virtude. Sermos 
transparentes e realizar sem espera de troca.  

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL - Perguntas para interação 
1. O que você entende sobre o Orgulho ou Soberba? Talvez um testemunho em que você viveu isso ou 

que cometeram contigo.  
2. Partilhe um testemunho de Humildade ocorrida com você.  

 

CONCLUSÃO DA PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
A virtude da humildade não tem nada a ver com a timidez ou a mediocridade. Aliás, a falsa humildade 

também é pecado...  A humildade leva-nos a ter plena consciência dos talentos que Deus nos deu, mas para 
usá-los com o coração reto.  

A humildade faz que tenhamos consciência clara de que os nossos talentos e virtudes, tanto naturais 
como na ordem da graça, pertencem a Deus, porque da sua plenitude, todos recebemos. Humildade é 
reconhecer que valemos pouco – nada, e ao mesmo tempo saber que somos “portadores de essências divinas 
de um valor inestimável”. Pois Deus nos ama.  

 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Sem medo de seguir em frente e confiantes no amor de Deus vamos evangelizar dizendo as 

pessoas o quanto é bom viver em células, convidá-las a participar, mesmo que de forma ONLINE. 
Converse com seu líder e faça o evangelismo do convite. 
Há pessoas em nossa célula que ainda não se entregaram a Jesus? Vamos convidá-las a fazer 

a oração de entrega ao Senhor Jesus? Assim, iniciando uma nova etapa em suas vidas? Há 
discipuladores em sua célula? Que tal desafiar o pessoal a ser um? Vamos colocar uma meta de pelo 
menos uma pessoa sendo discipulada por sua célula? 

 

ENTREGA E INTERCESSÃO – Diakonia 
 Pelos visitantes (se tiver) da Célula e seu Oikós. Pelos anfitriões e casa que acolhe a célula. 
 Oremos pela Comunidade Fidelidade, pelo fundador e por todos os membros consagrados. Pela 

missão da Comunidade Fidelidade em Diadema. Oremos por todas as Células de evangelização 
e seus líderes, auxiliares, membros. Pelos supervisores e coordenadores. 

 Oremos pelas Grandes Células de Oração para que todos os membros das células e alvos 
participem. 

 Oremos pela Santa Igreja, Papas, Bispos, Padres, diáconos e por todos os consagrados.  
 Para que Deus traga o melhor remédio ou vacina para superarmos esta doença (COVID). 

 
ATENÇÃO LÍDERES – AVISOS 

 

 Grande Célula de Oração: 01 de Maio as 19h00. Presencial (se possível) com todos os cuidados. 
 Terço da Misericórdia: Todos os dias as 15h00! Pelo facebook – comunidadefidelidade. 
 Terço de Nossa Senhora: De Seg. a Sex. às 18h00 pelo Instagram – comunidadefidelidade. 
 Grupo Sit Mihi Lux: Cura Interior e Libertação – Todas as Sextas as 19h30. Presencial com todos 

os cuidados. 
 Formação de Líderes: 29 de Abril as 19h30. Informaremos os meios. 
 

Mais informações: www.comunidadefidelidade.com 
A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda.  

Muito obrigado – Deus abençoe 


