
 
Lucas 14:11 “Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será 
exaltado” 

VERDADE PRÁTICA 
Jesus apresenta, a partir de seu próprio exemplo, o caminho da humildade e do amor altruísta como indispensável aos que 
querem servi-lo. 

LEITURA DIÁRIA 
Segunda — Fp 2.3: Considerar os outros superior a nós mesmo 
Terça — Rm 12.3: Não ter conceito elevado de si mesmo 
Quarta — Pv 22.4: O prêmio da humildade são riqueza, honra e vida 
Quinta — Ef 4.1,2: Andar em humildade é uma posição digna da nossa vocação 
Sexta — 1Pe 5.6: Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus 
Sábado — Pv 18.12: A humildade vem sempre antes da hora 

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. 
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. 

INTRODUÇÃO 
Jesus contou a parábola dos primeiros assentos, ou lugares de honra, e dos convidados, ao participar de uma refeição na 
casa de um fariseu. Ele instruiu a todos acerca da humildade e do perfil das pessoas que devem ser convidadas para 
ocasiões especiais. O verdadeiro objetivo do fariseu, e de seus companheiros, era encontrar algo em Cristo que pudesse 
condená-lo. Na ocasião, Jesus observou o perfil dos convidados e notou que eles buscavam escolher os primeiros lugares. 
Foi a partir dessa observação, e também do perfil dos convidados, que o Mestre contou essa curta, mas instrutiva, parábola. 

I. INTERPRETAÇÃO DA PARÁBOLA DOS PRIMEIROS LUGARES E DOS CONVIDADOS 

1. O dia, a ocasião e o local. 
O dia, a ocasião e o local onde essa parábola foi contada são três pontos importantes para se entender sua 
importância. No início do capítulo somos informados que, num sábado, Jesus fora comer na casa de um dos chefes 
dos fariseus e deparou-se com um homem hidrópico (Lc 14.1,2). Após provocar os fariseus que ali estavam, Jesus 
curou o enfermo e ele se foi (Lc 14.3,4). O Mestre então revelou que os religiosos que se encontravam ali faziam 
determinados trabalhos que eles julgavam importantes em dia de sábado (Lc 14.5), e que curar o homem, sem 
importância para eles, certamente era lícito, por isso, “nada lhe podiam replicar sobre isso” (Lc 14.6). Uma vez que se 
tratava de uma refeição, era comum, em ocasiões como essa, haver uma distribuição especial de lugares para os 
convidados que, normalmente, se assentavam ao redor de uma mesa quadrangular, cuja posição central era 
ocupada pelo anfitrião, e, bem próximo a ele, isto é, à esquerda e à direita, posicionavam-se os convidados mais 
distintos. Era costume um convidado ser honrado pelo dono da festa. Desejar esta homenagem não era algo errôneo, 
porém, na ansiedade de buscar tal honraria, muitos se excediam, demonstrando ausência de humildade e desejo por 
reconhecimento humano. 



2. A parábola. 
É com este contexto em mente que devemos estudar a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Havia 
dois objetivos por parte do Senhor. Primeiro, Ele procurava ensinar aos convidados e, ao mesmo tempo, os seus 
discípulos e a todos os que o aceitam, acerca de não se buscar lugares de honra, pois no Reino de Deus servir é 
mais importante do que ocupar uma posição. Segundo, ao curar o hidrópico, Jesus instruía ao anfitrião, e a todos 
nós, que não devemos ser seletivos quanto aos convidados para uma ocasião especial, pois assim como Deus aceita 
a todos, devemos ser prestativos e servir a todos, pois se atendermos pessoas abastadas, elas vão querer nos 
retribuir, e isso será a nossa recompensa (v.12). 

3. Os grandes ensinamentos da parábola. 
Os ensinamentos de Jesus para os convidados não são uma série de bons conselhos sobre etiqueta social, mas 
lições com significado prático-espiritual. Por isso, esta última lição visa conscientizar-nos de nossa postura enquanto 
discípulos de Cristo, destacando a importância de, na prática, demonstrarmos o quanto vivemos sob uma forma 
diferente da do mundo (Rm 12.2; Mt 20.17-28). 

II. AS GRANDES LIÇÕES DA PARÁBOLA E A INVERSÃO DA LÓGICA HUMANA 

1. A primeira grande lição da parábola. 
Esta parábola ensina, acima de tudo, a humildade como marca de um verdadeiro seguidor de Cristo (Lc 9.23,24). 
Jesus instrui que é prudente a qualquer convidado ocupar sempre o lugar de menor destaque à mesa, e que esse 
comportamento deve ser sincero, pois cabe ao anfitrião a prerrogativa de julgar quem deve ser reconhecido (vv.8,9). 
A lição está na ideia de que ocupar de forma espontânea uma posição humanamente inferior ensejava a 
oportunidade de se experimentar algo realmente honroso, ou seja, ao portar-se de maneira humilde o convidado 
poderia ser honrado com naturalidade, uma vez que, se fosse chamado a ocupar um lugar à frente, se destacaria em 
relação à posição em que se encontrava (v.10). Ao contrário, se caso se colocasse num local de destaque, sem ter 
sido convidado para isso, experimentaria o caminho da vergonha, sendo removido para dar lugar a alguém que o 
anfitrião julgasse merecedor e digno daquela honra (vv.8,9). 

2. A segunda grande lição da parábola. 
Além da sensatez que faz a opção pela humildade, Cristo ensina nesta parábola que se formos dar um jantar 
devemos convidar e acolher os menos favorecidos (v.13). A ênfase da segunda grande lição ensinada por Cristo 
mostra que as ações devem ser praticadas sem esperar reciprocidade alguma (v.12). Tais práticas devem nortear os 
pensamentos dos verdadeiros seguidores do Mestre, pois Ele mesmo assim vivia e praticava boas ações com 
espírito humilde e amor desinteressado (Mt 20.28; Jo 10.17,18; 15.13). Este ensinamento de Cristo, naturalmente, 
não se refere apenas ao ato de convidar alguém para jantar, mas diz respeito a todas as atividades que são 
realizadas em favor de algum próximo que não tem como nos retribuir (Mt 25.34-40). 

3. A lógica do Reino é diferente da humana. 
As duas grandes lições da parábola dos primeiros assentos e dos convidados desafiam a lógica humana, pois nesta 
prevalecem os adágios e as estratégias oportunistas, mas na lógica do Reino tudo é diferente (Mt 20.25-28 cf. v.11). 
De igual forma, devemos ajudar os que não têm condições, pois estes geralmente são esquecidos, pois não tendo 
nada a oferecer, acabam abandonados. O Senhor, porém, ensina que quando formos realizar algo assim, devemos 
convidar “os pobres, aleijados, mancos e cegos” (v.13), pois estes não têm como nos “recompensar” (v.14). Isso, 
porém, não significa que ficaremos sem recompensa. 

III. A RECOMPENSA DA HUMILDADE E DO ALTRUÍSMO 

1. Humildade e altruísmo. 
Nesta parábola Cristo nos ensina o cultivo da humildade e do desprendimento — também conhecido como amor 
desinteressado ou altruísmo —, como características indispensáveis ao verdadeiro cristão. Mais do que uma lição de 
educação humana, Cristo fala sobre o privilégio que possuímos de servir e não de sermos servidos (Mc 10.45), 
exultando o serviço ao próximo não por vanglória, mas por dedicação pessoal e altruísmo (Pv 18.12; Rm 12.9,10; Fp 
2.3-11). 

2. Amor, a palavra-chave do altruísmo. 
Atualmente a palavra amor está desgastada, pois muitos “amam” apenas de lábios, mas não de verdade (1Jo 3.18). 
O texto bíblico, porém, é bastante enfático: “O amor não seja fingido” (Rm 12.9a). O amor é a palavra-chave do 
altruísmo, pois este só pode ser praticado em amor e, por sua vez, o amor só pode ser revelado na prática (Tg 2.15-
17; 1Jo 3.17). 

3. A recompensa. 
Retribuir uns aos outros não é altruísmo, mas ajudar aos que estão necessitados certamente o é, pois isso trará 
grande recompensa (vv.12b,14; Mt 10.40-42). Ninguém que ajude e estenda a mão aos necessitados ficará sem 
retribuição da parte do Senhor (Mt 25.34-40). 

CONCLUSÃO 
Jesus aconselhou as pessoas a não se apressarem a ocupar os melhores lugares em um banquete. Entretanto, hoje muitos 
estão ansiosos por elevar a sua posição social. A quem você procura impressionar? Em vez de buscar prestígio, procure um 
lugar onde você possa servir. Se Deus quiser que você o sirva em uma escala maior, Ele mesmo o convidará a ocupar uma 
posição elevada. 

PARA REFLETIR 
A respeito de “A humildade e o Amor desinteressado” responda: 
Cite os três pontos importantes para se entender essa parábola. 



Quais eram os dois objetivos do Senhor ao contar essa parábola? 
Segundo a parábola, a quem devemos convidar quando formos realizar algum evento? 
Quais são as características indispensáveis ao verdadeiro cristão e que são ensinadas nesta parábola? 
Diante do que aprendemos hoje, você acredita que tem sido humilde e altruísta? 

FONTE: https://escoladominical.assembleia.org.br/licao-13-a-humildade-e-o-amor-desinteressado/ 
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