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 Muitos ficaram confusos sobre quem Jesus tinha em mente
quando se referiu aos “pobres de espírito". Ele não quis dizer
que eles não eram os mais inteligentes.

 Jesus quis dizer que para entrar no mundo espiritual em boas condições, a pessoa
precisava cultivar a simplicidade de coração e a humildade do espírito. 

 Ele também queria deixar bem claro que, se uma pessoa tivesse apenas duas
qualidades especiais: simplicidade e humildade, essa pessoa, mesmo que fosse
muito humilde, teria uma chance melhor de prosperar e evoluir no mundo
espiritual do que uma pessoa inteligente que pense ser mais sábia que Deus.

 Se Jesus prometeu que os pobres e humildes seriam mais

facilmente admitidos ao reino dos Céus, é porque riqueza e

poder frequentemente trazem consigo o orgulho e a vaidade,

enquanto uma vida obscura e de muito trabalho é muito mais

provável de conduzir ao progresso moral.

Bem aventurados os pobres de espírito, 

porque deles será o reino dos Céus.

 Este ensinamento de Jesus é consequência do princípio da
humildade, que ele incessantemente apresenta como condição
essencial para a felicidade.

Stephanie Miles

Stephanie Miles
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Seu conselho

para atingir a 

humildade é 

muito simples, 

porem

profundo:

Consciente que seu

caráter precisava

aperfeiçoamento, 

Benjamin Franklin 

tomou para si a 

missão de escrever

uma lista de virtudes. 

Ele concebeu e 

redigiu um plano

no qual ele

identificava as 

virtudes que ele

julgava

importantes. 

HUMILDADE – Imite Jesus e Sócrates

Treze Virtudes

“Em realidade, não há nenhuma de nossas características naturais tão difícil de superar

do que o orgulho. Lute contra ele, disfarce-o, agrida-o, mortifique-o tanto quanto

puderes. Ele ainda estará vivo, e de vez em quando reaparecerá a exibir-se; vocês o

verão, talvez frequentemente, nesta história; mesmo que eu imagine que o venci

completamente,eu provavelmente ainda demonstrarei orgulho da minha humildade.”1
1 A Autobiografia de Benjamin Franklin por Benjamin Franklin. [Até agora escrita em Passy, 1784.]

http://encarta.msn.com/encyclopedia_761576775/benjamin_franklin.html
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 O espiritismo nos mostra que aqueles que
ocuparam posições importantes na vida terrestre
frequentemente vâo encontrar-se em condiçôes
muito inferiores no mundo espiritual.

 Por outro lado, muitos dos que não tiveram
funções importantes na Terra, mas ocuparam seu
tempo cultivando virtudes espirituais, acabam
no mundo espiritual em posições mais elevadas.

 Da mesma maneira, o espiritismo nos ensina que
pessoas que são dominadas pela ambição e
orgulho quando ocupam posições importantes
em sua vida terrestre, acabam tendo de viver em
situações de extrema dificuldade em
encarnações futuras, Um pouco de sabedoria e
humildade pode nos prevenir de ter de enfrentar
essas atribulações.

Orgulho é também a origem

dos sofrimentos além-túmulo.
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 Orgulho tem muitas faces. Pode ser visto por exemplo no 
egoísmo, com atitudes do tipo, “será que isso vai me afetar?" 

 Uma pessoa orgulhosa odeia o fato de que alguem pode
ser superior a ela. Ela pensa que isso a rebaixa perante os
outros.

ORGULHO – A GRANDE PRAGA DA HUMANIDADE

 Orgulho é claramente rebelde, um poder que luta contra a

autoridade, não importa se for pais, professores, patrões ou

ultimamente Deus. .

 Orgulho é o que nos leva ao ódio, a inveja, aos desejos inferiores, a
criminalidade e todas as outras coisas que nos fazem considerar-nos
superiores aos nossos semelhantes.

 Orgulho tem muitos sintomas e características. A

parte mais dificil dele é que é muito difícil de vê-lo

em nós mesmos! Comumente pessoas que

abominam o orgulho dos outros são aquelas que são

elas mesmas as mais orgulhosas.
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Deslumbrados

consigo

mesmos, 

ninguém pode

nos abrir os

olhos.

Como é possível

um indivíduo

orgulhoso se 

submeter a esta

auto-análise? 

A tarefa mais

difícil é 

conhecer-

nos a nós

mesmos. 

Orgulho nos previne de ver as verdades. 

Mesmo porque

somos

cuidadosos em

evitar aqueles

que podem nos

iluminar.. 

Para podermos estudar o Universo e suas leis, simplicidade, sinceridade e 

clareza de pensamento, mentes e corações abertos são necessários acima

de tudo – e essas qualidades não se encontram em pessoas orgulhosas. 
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Irônicamente, recusando-se a aceitar o fato que existe uma

inteligência e ações muito superiores às nossas, - a inteligência

universal de Deus – eles sabotam o processo de sua própria

evolução intelectual, bem como a expansão do conhecimento

que eles tanto valorizam.
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 Nós podemos praticar humildade

 Humildade em ação combate o orgulho.

 Orgulho é nossa natureza e humildade é algo
que precisamos aprender. 

 Humildade não é uma característica que
temos naturalmente. 

 Portanto, a humildade deve ser uma escolha 
consciente que podemos incorporar em nossas 
tentativas diárias para melhorar o modo como 
vivemos nossas vidas.. 
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Aprecie seus talentos. Ser humilde não significa que você 
não pode sentir-se bem consigo mesmo. Auto-estima não é 
o mesmo que orgulho. 

Conduza uma avaliação honesta de si mesmo.
Honestidade consigo mesmo é a melhor politica. Se sabes
que está deficiente em uma determinada área, seus
inimigos não serão capazes de ter esse poder sobre você.

Entenda suas limitações. Não importa quão talentoso,
quase sempre há alguém que pode fazer melhor do que
você.

Reconheça suas próprias falhas. Podemos julgar os outros 
porque é muito mais fácil do que olhar para nossas próprias 
falhas, mas também é improdutivo e prejudicial.

Pare de comparar. Por que? Porque é praticamente
impossível de ser humilde quando se está esforçando para ser
o "melhor" ou tentando ser "melhor" do que outros.



+ Não tenha medo de cometer erros. Nunca tenha medo de
admitir que você cometeu um erro. Parte de ser humilde é
entender que você vai cometer erros.

Não tenha medo do julgamento dos outros. É fácil
reconhecer que você comete erros e que você não está sempre
certo. Um pouco mais difícil, no entanto, é a capacidade de
reconhecer que, em muitos casos, outras pessoas — até mesmo
pessoas que não concordam com você - podem estar certas.

Aprecie os talentos e qualidades dos outros. Desafie-se a
olhar para os outros e apreciar as coisas que podem fazer e,
principalmente, para apreciar as pessoas pelo que elas são.

Procure orientação. Estude textos edificantes e provérbios
sobre humildade. Ore, medite, faça todo o possível para
desviar a atenção de você mesmo.



+ Pense em si em circunstâncias diferentes. Muito do que nos
damos crédito não é necessariamente nosso mérito.

Ajude aos outros. Uma grande parte de ser humilde é
respeitar os outros e ajudá-los. Trate as outras pessoas como
iguais e os ajude porque é a coisa certa a fazer. É sabido que
quando você ajuda outras pessoas que possivelmente não
podem ajudá–lo de volta, você aprendeu a humildade.

Permaneça sendo um aprendiz. Encontre pessoas que você
admira em determinadas áreas e peça-lhes para orientá-lo. Um
espírito inacessível é um espírito orgulhoso, que é o oposto de
humildade.

Pratique a gentileza. Gentileza de espírito é o caminho certo
para a humildade. Sempre que possível, quando nos
depararmos com um conflito, absorva o veneno dos ataques e
reaja com mansidão e respeito.
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Vantagens de ser humilde

 Tenha em mente que ser humilde traz muitos benefícios.

 Humildade pode ajudá-lo a ser mais feliz em sua vida, e
também pode ajudá-lo a suportar momentos dificeis e
melhorar seus relacionamentos com outras pessoas.

 Também é essencial ser um aluno eficaz. Se você acha que
sabe tudo, você não vai ser aberto o suficiente para buscar
novos conhecimentos.

 Humildade é também, ironicamente, uma excelente
ferramenta de auto-desenvolvimento em geral. Afinal, se
você se sente superior, você não tem nenhum incentivo para
melhorar.

 Acima de tudo, ser humilde permite que você seja honesto
consigo mesmo.



+ A maior lição de Humildade
Jesus lava os pés de seus discípulos

Foi pouco antes da festa de Páscoa. Jesus levantou-se da
mesa, e enrolou uma toalha em torno de sua cintura.
Depois disso, derramou água em uma bacia e começou
a lavar os pés de seus discípulos, secando-os com a
toalha.

Quando ele tinha acabado de lavar os pés, ele disse: vocês
me chamam de “Mestre e Senhor”e com razão, que é o que
eu sou.Agora, depois que eu, o Mestre e Senhor, ter lavado os
vossos pés, vocês também devem lavar os pés dos outros.
Eu vos deixo um exemplo: que vocês devem fazer aos
outros o que eu fiz a vocês. Digo-lhes que em verdade,
nenhum discipulo é maior que seu mestre, nem é maior
do que aquele que o enviou.

John 13, 1-27


