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QUEBRA-GELO  
Rapidamente, cada um vai falar no que se acha 
bom em fazer (jogar bola, tocar violão, estudar, 
conversar, etc.) e como ele descobriu que é bom 
 
Oração breve 
Peça que 2 ou 3 juniores orem pelo encontro! 

Edificação: (baseada na lição da EBD Juniores 
11 e 12 anos – Lição 7) 

Daniel 4.28-37 

Tema: “Eu sou mais eu” 

O que é Soberba? (Deixem que respondam) 

Algumas definições sobre a palavra soberba:  

orgulho afetado, desmedido, ridículo e ilegítimo, o 

que não tem nada a ver com Deus. Já o antônimo é 

humildade, modéstia, simplicidade. [fonte: 

Dicionário Sacconi da língua portuguesa, Atual 

Editora).  

Logo, soberba da vida significa todas as tentações 

que estimulam para o orgulho pessoal do homem e 

seu desejo por aplausos ou grandezas. 

Buscar reconhecimento e aprovação e aprovação é 

natural no ser humano.  A soberba se aproveita 

disso para encher os corações de vaidade e orgulho. 

Ainda mais num mundo competitivo em que 

vivemos hoje. 

Quem conhece alguém assim, bem metido? 

(Deixem que compartilhem) 

A Bíblia narra uma história assim. Vamos ler? 

(Daniel 4.28-37) 

Nabucodonosor se orgulhava: 

- Dos seus feitos – “Eu construí” 

- Das suas posses – “Meu reino” 

- Do seu poder – “Meu enorme poder” 

- Da sua glória e majestade 

 

A pessoa soberba: 

- Não reconhece a mãe de Deus nas coisas que ela 

faz.  

Não tem problema gostar do que faz, mas em achar 

que somos perfeitos 

 

- Não reconhece Deus com quem lhe deu todas as 

coisas. 

Ter não é problema e sim achar que tudo o que 

temos é mérito somente nosso e não de Deus 

 

- Não reconhece que o Poder é de Deus e Ele dá 

para quem quer. 

O problema não é ser bom em alguma coisa, mas 

estar disposto a passar por cima de valores pra ser o 

melhor 

 

- Não reconhece que somente Deus deve ter a 

gloria e majestade 

O problema não é ser elogiado ou aplaudido, mas é 

exigir aplausos e honra porque merece 

 

Vamos ler Jeremias 9:23-24 

 Você é inteligente? Não se orgulhe 

 Você forte, ágil e rápido? Não procure 

aplausos 

 Você é rico? Não conte vantagem 

 

 Sinta-se honrado em conhecer a Deus 

 Sinta-se satisfeito por saber que Ele é Deus 

 Sinta alegria na misericórdia, amor e justiça 

de Deus 
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Compartilhamento: 

1. Quais foram os 4 pontos em que 
Nabucodonosor se orgulhou? 
 

2. O que é orgulho pra você? 
 

3. É pecado termos orgulho do que 
fazemos ou somos? 

 
4. Como você entende o orgulho como 

pecado? 
 
1. O que você faz quando recebe um 

elogio? E o que você acha que 
devemos fazer? 

 
 

 Ore sobre o compartilhamento e 
uns pelos outros 

 


