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A Irônica Ascenção para a Humilhação 

QUEBRA-GELO 

• O que você gostaria que falassem sobre você no momento de sua morte? Qual o legado 

que você gostaria de deixar? 

EXALTAÇÃO 

 

• Com músicas: Cantem músicas que falem da soberania de Deus. 

• Sem música: Leiam o Salmo 84 e louvem ao Senhor junto com o salmista pela sua bondade e 
misericórdia na vida de seus filhos 
 

EDIFICAÇÃO  

Leia atentamente o texto, fazendo anotações de tópicos importantes, e de preferência, ouça 

novamente a mensagem, que está publicada no site da Aliança, ou pela plataforma do Spotify 

(Mensagens Aliança Centro). 

Leiam juntos Gênesis 11.1-9 

• Façam juntos uma breve recapitulação da mensagem pregada no domingo lembrando 

os pontos mais importantes do contexto. 

• Qual era o objetivo dos construtores, e o que isso revela sobre os seus corações? 

• O homem busca um projeto de autonomia de Deus desde a queda, ficando evidente a 

busca pelo seu nome, pelo seu legado. Em Gênesis 4.17-26 observamos a diferença entre 

a geração de Caim (descendentes da serpente) e a geração de Sem (povo de Deus). Qual 

é a diferença marcante e o que isso nos ensina? 

• Qual tem sido a sua prioridade de vida? Você tem invocado o nome do Senhor ou 

buscado saciar desejos pessoais, tais como carreira, estudos, aquisições de bens, etc? 

• O texto fala no versículo 5 que o Senhor desceu para ver a cidade que os homens 

estavam construindo. As obras humanas eram tão pequenas diante de Deus que o autor 

revela que ele precisou descer para ver. O que isso revela sobre quem somos diante de 

Deus? 

• Nos versículos 7 a 10 observamos que Deus executou a ordem que ele havia dado 

anteriormente para que a humanidade se espalhasse e se multiplicasse pela terra, 

apensar da rebeldia humana. O que podemos aprender sobre a soberania de Deus na 

história? E nas nossas vidas? 

 


