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Comentários iniciais:

Texto Áureo:
Lc 14.11
Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si
mesmo se humilhar será exaltado.
- O Salvador adverte que aqueles que se exaltam nesta vida, serão humilhados no futuro
reino dos céus. O que importa aqui é nossa posição de honra diante de Deus. Essa honra
não pode ser obtida por presunção; ela tem origem somente na humildade e na condição
de servo e pela busca da honra que vem só de Deus.

Texto da Leitura Bíblica em classe:
Lucas 14.7-14
7 E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros
assentos, dizendo-lhes:

8 Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar,
para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu,

9 e, vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: Dá o lugar a este; e então, com
vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar.

10 Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que,
quando vier o que te convidou, te diga: Amigo, assenta-te mais para cima. Então,
terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa.

11 Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si
mesmo se humilhar será exaltado.

- O Salvador adverte que aqueles que se exaltam nesta vida, serão humilhados no futuro
reino dos céus. O que importa aqui é nossa posição de honra diante de Deus. Essa honra

não pode ser obtida por presunção; ela tem origem somente na humildade e na condição
de servo e pela busca da honra que vem só de Deus.

12 E dizia também ao que o tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia,
não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos
ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso
recompensado.

13 Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos

14 e serás bem-aventurado; porque eles não têm com que to recompensar; mas
recompensado serás na ressurreição dos justos.
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