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O que é humildade?

Significado de Humildade- Dicionário Aurélio

 Qualidade de quem é modesto, simples, humilde; simplicidade;  

 Qualidade de quem tem consciência de suas limitações; modéstia; 

 Em que há ou demonstra fraqueza diante de algo ou alguém; inferioridade; 

 Que expressa submissão em relação aos seus superiores; acatamento.



O que é humildade?

Sinônimos de Humildade
 Humildade é sinônimo de:
Pobreza; simplicidade; acatamento; despojamento; 
modéstia; submissão, inferiodade 

Antônimos de Humildade
 Humildade é o contrário de: 

Altivez, arrogância, riqueza, desobediência, insubordinação,
orgulho, soberba



Psicologia da Humildade

 Etimologia: Humus

 Humildade: Processo psicológico a partir do qual o indivíduo se relaciona

consigo e com os outros de forma realista



Complexidade de Humildade
A humildade é cativante, sem aparência...



Complexidade de Humildade

 Manifestações de humildade genuinas

 S. Mateus 6:1: Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a
vossa mão direita

 Modéstia real e falsa modéstia



O egoísmo e o orgulho

 O egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis

enfermidades da alma, é o maior obstáculo ao melhoramento social. Por si só ele neutraliza e

torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem.

DENIS, Léon. Depois da morte. Tradução de João Lourenço de Souza. Cap. 46 (O egoísmo), p. 268.

LE 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical?

Temo-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo mal.

Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há

egoísmo.



Conhecimento de si mesmo

 Aceitação e tolerância dos aspectos mais vulneráveis e dolorosos da nossa personalidade-

Quem eu sou?

 Estado interior

 Virtude de difícil aquisição

 Pessoas passivas e apáticas- timidez e
acomodação ou humildade?



Humildade e auto-conhecimento
 Amadurecimento psicológico

 Percebe a pequenez diante da grandeza universal

 Independe de convicções religiosas

 Humanização

 Humildade de aparencias: preguiça e não humildade



Teria a humildade um “lado negativo”?

 Aceitar tudo

 Baixa-estima

 Acomodação ou submissão

 Ser “bonzinho”

 Humildade passiva versus Humildade Ativa



Vamos agora imaginar…

 Um jovem
 Filho de politico
 Nacionalista
 Advogado
 Dirige movimentos de luta em seu país
 Desafia o governo
 Desobediência civil
 2 de Outubro: Dia Internacional da Não-Violência

Nao-violenta

.



A humildade se faz presente



Iniciando a pratica da humildade

 Descobrindo a nós mesmos e aos outros

 Admitindo nossos erros e aprendendo a pedir perdão

 Compreendendo as limitações e as liberdades que temos

 Reconhecendo que vivemos em uma sociedade

 Elogiar virtudes

 Bondade discreta

 Caridade

 Caridade e ….

 Caridade!



Fora da caridade não há salvação

 ESE Cap 5.

 Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. 

 Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. 

 Fora da caridade nao há salvação

 Inteligência emocional



Mas então… 
a humildade é sinônimo de 

fraqueza?!



Take-home message

“Vindo de dentro do ser humano, a humildade é característica daqueles que têm a caridade como meta na 

evolução do espírito [...]

Ajude um amigo e sempre será ajudado quando precisares. Não que esse seja o objetivo da caridade, mas é a 

lei que rege todo o universo: quanto mais amor for dado, mais amado serás…”

(Mensagem psicografada em reunião familiar)



Bom domingo a todos!
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