Para chegar a Deus
precisamos nos humilhar
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.”
(2 Crônicas 7.14)
Um símbolo do orgulho
“Disseram: — Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até
os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a
terra.” Gênesis 11.4
A bíblia relata que certa vez os homens decidiram construir uma cidade e uma torre para se
tão altos que chegaria ao céu. Aquela seria uma construção enorme, talvez a maior de todo
o mundo antigo e é conhecida até hoje como Torre de Babel. No entanto, ao ver a intenção
do homem nesse esforço, Deus desfez o empreendimento e espalhou os homens com
línguas diferentes para não planejarem algo contra ele novamente. Até hoje a Torre de Babel
é um símbolo da soberba do homem na bíblia, pois demonstra como se tentou chegar aos
céus através de esforços humanos. As Escrituras, porém, nos ensinam que o caminho para
ser exaltado é a humilhação (Mateus 23.12). Você está disposto a se humilhar?

Sabedoria na humildade
“Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria.”
Provérbios 11.2
O autor de provérbios observou a vida e estudou os homens e a si próprio, por isso uma
de suas conclusões é a de que na humildade existe a sabedoria. Viemos ao mundo para
servir e não para sermos servidos (Mateus 20.26-28). Cristo nos mostra que a humildade e
o serviço devem ser marcas de um cristão (João 13.13-15). O problema é que o orgulho nos
impede de enxergarmos isso, ao nos fazer pensar que quem está sendo servido é superior,
com maior valor e quem serve é inferior. Isso é um contraste com o ensino da Palavra, pois
lemos que bem-aventurado é o que entende e pratica o serviço ao próximo, assim como
Cristo fez (João 13.16,17). Você prefere servir ou ser servido?

Servindo com a motivação correta
“(...) não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pesso-
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as, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.” Efésios 6.6
O texto de Efésios 6 se dirigiu, primeiramente, aos escravos convertidos nos tempos de
Paulo, mas possui princípios para todos nós atualmente, pois muitas vezes estamos
servindo e ajudando os outros, praticando uma obra aparentemente boa porém com a
motivação errada, buscando ser reconhecido pelos homens. No entanto, tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus (1 Coríntios 10.31) e de todo o coração. Infelizmente, o nosso orgulho e o nosso ego nos enganam e tornam a exaltação de nós
mesmos o motivo para as nossas atitudes, mesmo aquelas que são aplaudidas e vistas
como “benção”. Por qual motivo você deseja ajudar os outros?

Pare, pense e se humilhe!
“(...) se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei
a sua terra.” 2 Crônicas 7.14
Quando Salomão terminou de construir o templo e o palácio real, Deus apareceu ao rei
para o animar, o advertir e trazer esperança, até mesmo em momentos que houvesse
distanciamento, dando o caminho da humilhação e da busca ao Senhor para arrependimento e cura. Então, não desanime, se você identificou, durante esta reflexão, sinais de
orgulho, mas se humilhe perante a Deus e se reconecte a Ele. Temos esse benefício pela
graça que existe em Jesus.

