
 
 

 

 
 
 
 

 
"Eu nada posso fazer de Mim mesmo; na forma por que ouço, julgo. O Meu 
juízo é justo, porque não procuro a Minha própria vontade, e sim a dAquele 
que Me enviou" João 5.30 Genebra (Revista e Atualizada) 
  
Evangelho de João (Verdadeira Humildade!) 
 
Você sabe o significado da palavra "Humildade"? De uma forma bem 
simplória, diríamos que significa "virtude que nos dá o sentimento de nossa 
fraqueza, modéstia". Sentido bem interessante não é mesmo? Mas tem um 
sentido que considero mais oportuno, humildade é a "Demonstração de 
respeito, de submissão". 
 
O exemplo de humildade que vemos na vida de Jesus, conforme as 
Escrituras, não é passar por inútil e recusar posições de responsabilidade, 
mas reconhecer e guardar o lugar que Deus determinou para alguém. Será 
que a palavra humilde ganha outro sentido na sua vida com esse 
esclarecimento?  
 
Ser humilde é uma questão de aceitar o plano de Deus, quer signifique 
ocupar um lugar de alta posição de liderança, quer signifique ocupar um 
lugar obscuro de servo. Jesus deixa clara a sua obediência seguindo o Plano 
de Deus, por isso era humilde de coração. "(...) aprendei de Mim, porque Sou 
amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas 
almas" (Mateus 11.29b).  
 
Há um texto que resume bem o propósito do Pai aceito pelo Filho (Confissão 
de Westminster, III.1): "Aprouve a Deus, em Seu eterno propósito, 
escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, Seu Filho unigênito, para ser o 
Mediador entre Deus e o homem, o Profeta, Sacerdote e Rei, o Cabeça e 
Salvador de Sua Igreja, o Herdeiro de todas as coisas e Juiz do mundo; e 
deu-Lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser a Sua semente e para, 
no tempo devido, ser por Ele remido, chamado, justificado, santificado e 
glorificado". Esse texto é maravilhoso! 
 
O Senhor Jesus veio ao mundo e cumpriu o propósito de Deus em dois 
estágios: Humilhação e Exaltação. Humilhação quando Cristo deixou para 



 
 

trás a glória eterna que era Sua, assumindo a forma de servo fazendo-Se 
semelhante a homem0. Humilhou-se a Si mesmo, sendo obediente até a 
morte, e morte de cruz (Filipenses 2.6-8). E Exaltação quando Cristo 
ressurgiu dentre os mortos, subiu aos céus e reina como Rei sobre o mundo 
e a Igreja. 
 
Jesus veio para fazer a vontade do Pai, não para evitá-la, e Seu coração 
estava inteiramente obediente a ela. Diante deste "testemunho" pergunto: 
Você tem um coração humilde? Que lugar a Vontade de Deus tem na sua 
vida? A Exaltação do humilde servo de Deus encontra lugar na salvação que 
há em Jesus Cristo. Pense nisto. 
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