
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((2200))    
(Princípios do Reino) 

 
“Portanto quem se faz humilde como esta criança, este é o 
maior no Reino dos Céus.” Mateus 18.4 NVI (Nova Versão Internacional) 

  
Digamos que você tem três crianças e deu de presente a cada uma 
delas um brinquedo! A primeira, de dois aninhos, na euforia do 
presente, já quebra o brinquedo. Sem nenhuma vergonha ela 
imediatamente solicita o seu auxílio. A segunda criança, de cinco 
anos, também satisfeita com o brinquedo, acaba estragando-o. Essa, 
apesar de estar um pouco tímida e com vergonha, recorre a você 
sem se deixar levar por esses sentimentos. Já a terceira criança, com 
oito anos, daria várias voltas para tornar esse fato conhecido por 
você e obter sua ajuda. Vejam só, a esperteza e o orgulho começam 
a tomar o lugar da humildade a medida que cresce. E você, qual seu 
posicionamento diante de Deus quando “pisa na bola”? 
 
Quando alguém faz algo errado contra uma pessoa, geralmente esse 
alguém procura se armar de argumentos na tentativa de justificar 
sua atitude! Convictos de que os “fins justificam os meios”, saem pelo 
mundo a fora satisfazendo seus próprios desejos, doa a quem doer. 
Desta maneira, as atitudes começam a ter um aspecto relativista! 
Ouvi um certo advogado dizer que para ele seus clientes são sempre 
inocentes. Graças a Deus que nem todos os “defensores do Direito” 
são como esse rapaz. O que você acha que leva alguém, ou você 
mesmo, a si posicionar como essas pessoas? Não seria a esperteza e 
o orgulho? Ou melhor dizendo, a falta de “humildade”? 
  
Jesus havia sido questionado pelos discípulos sobre quem seria o 
maior no Reino dos Céus. De uma forma muito sabia o Senhor 
responde demonstrando que a pessoa só será exaltada à medida que, 
com sinceridade e sem pretensões, tirar os olhos de sobre si, 
passando a reverenciar a Deus. Assim é uma criança, ela não leva em 
conta seu orgulho, mas considera o “adulto” superior e se rende a 
ele. É esse gesto de humildade, de reconhecimento, que alcança o 
favor do Pai. 
A questão aqui não é inocência, mas é por que aceitam que são 
dependentes e voluntariamente permitem o auxilio. Saiba portanto 



que não é a arrogância ou a presunção que te tornará alguém, mas a 
humildade de receber a Graça de Deus. Pense nisto. 
 
Fonte: www.umbet.org.br  
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