A BEM-AVENTURANÇA DA HUMILDADE
Texto: Mt 5.3 “Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.”
Introd. A humildade é a única maneira de nos tornarmos aceitáveis diante de Deus, pois Ele
resiste aos soberbos mas dá graca aos humildes. Vejamos um pouco do que a Bíblia nos
ensina acerca da humildade:
I. A HUMILDADE ORDENADA
1.Quanto ao saber:“Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que
não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém; mas que pense de si sobriamente,
conforme a medida da fé que Deus, repartiu a cada um”(Rm 12.3)
2. Quanto ao viver: “ Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é
digno da vocação com que fostes chamados, 2 com toda a humildade e mansidão, com
longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor” (Ef 4.1,2).
3. Quanto à posição: “ Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os
governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridades sobre eles.
26 Não será assim entre vós; antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o
que vos sirva; 27 e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo;”(Mt 20.25-27).

II. AS BÊNÇÃOS DECORRENTES DA HUMILDADE
1. Graça multiplicada: “E ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se
aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de
que repouse sobre mim o poder de Cristo”(2 Co 12.9).
2. Vitória sobre Satanás: “Sujeitai-vos, pois, a Deus; mas resisti ao Diabo, e ele fugirá de
vós” (Tg 4.7).
3. Maior comunhão com Deus “ E aquele que me enviou está comigo; não me tem deixado
só; porque faço sempre o que é do seu agrado.” (Jo 8.29).
“Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão
conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo (1 Jo 1.3).

III. RESULTADOS DA HUMILDADE
1. Os humildes são contemplados: “Ainda que o Senhor é excelso, contudo atenta para o
humilde; mas ao soberbo, conhece-o de longe”(Sl 138.6).
2. Os humildes são ouvidos por Deus: “Pois ele, o vingador do sangue, se lembra deles; não
se esquece do clamor dos aflitos” (Sl 9.2).
3. Os humildes são exaltados por Deus “ Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará” (Tg 4.10).
“Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte”(1 Pe 5.6)

Conclusão: Ore a Deus e busque em sua Palavra os meios para tornar-se uma pessoa
humilde e portanto merecedora de seus ricos resultados: “Revestí-vos, pois, como eleitos
de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão,
longanimidade” (Cl 3.12).

