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O QUE SE HUMILHAR SERÁ EXALTADO

I – INTRODUÇÃO
Mateus 23: 12 E o que a si mesmo se exaltar será humilhado; e o que a si
mesmo se humilhar será exaltado.
Exaltar é colocar-se acima dos demais, estar acima de todos e ter o aplauso de
todos. Um dia um indivíduo olhou para si e viu que era muito formoso, que merecia ser
aplaudido e aadorado. Então, em seu coração começou uma conspiração contra o
Altíssimo. Ele pensou consigo mesmo: “E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu,
acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me
assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei
semelhante ao Altíssimo.” Isaías 14:13-14.
Essa atitude foi causa de grande destruição sobre esse indivíduo. Sabemos
que ele se tornou o príncipe das trevas.
II – EXALTAÇÃO
“Somos em geral demasiadamente prontos para a censura, e demasiadamente tardos para o
louvor: o nosso amor-próprio parece exaltar-se com a censura que fazemos, e humilhar-se com o louvor
que damos.”
-- Marquês de Maricá

Isso comprova uma atitude errada do ser humano. Somos inclinados a preferir
censurar, criticar, humilhar do que louvar, exaltar, aplaudir.
Não gostamos de ver o próximo bem, ter sucesso, realizar grandes conquistas.
Queremos o louvor para nós. Isso é errado. Mas devemos nos alegrar com aqueles
que lutaram e conseguiram triunfar. O Senhor disse: “tudo quanto quereis que os
homens vos façam, fazei vos a eles.” Lucas 6:31.
Se você quer receber elogio ao fazer as coisas bem feitas, com capricho, então
elogie os outros quando fizerem tudo da melhor maneira que puderem. Elogiar não
nos humilha, antes mostra que somos pessoas dignas.
Tem pessoas que pensam que se elogiarem, estarão se colocando por baixo. É
um engano, quando exaltamos nosso próximo, estamos mostrando que somos nobres.
A pessoa que é cheia de amor-próprio, não consegue se alegrar com o
sucesso do próximo. Ele sente desprezo, pois sua inveja o corrói por dentro. A
felicidade do próximo a incomoda. Por isso, não consegue elogiar o sucesso do
próximo.

III – QUANDO DEVEMOS NOS HUMILHAR
“Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o SENHOR Deus dos
hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me
sirva;” Êxodo 10:3
Nesse exemplo, se Faraó tivesse se humilhado, ou seja, reconhecido que ele estava
diante de alguém muito mais poderoso do que ele e que deveria reconhecer isso e deixar o
povo ir, ele teria escapado da morte e também teria evitado a morte dos primogênitos.
Devemos nos humilhar quando percebermos que, mesmo quando as coisas estiverem
acontecendo contra a nossa vontade, estão servindo a um proposito maior. Humilhar é abrir
mão da prepotência, da arrogância de querer mostrar que não somos fracos. Faraó queria
mostrar que ele era o Faraó do Egito, que tinha força. Mas falhou em reconhecer que o Poder
de Deus era mais forte.
Então, nunca poderemos resistir a Deus. Ele é muito mais forte do que nós e Sua
vontade prevalecerá. Quando Deus estiver num negócio, não podemos fazer nada para
atrapalhar, pois resistí-lo é morte.
“Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram; para te
humilhar, e para te provar, para no fim te fazer bem;” Deuteronômio 8:16
Exemplo: um dia Davi queria se alimentar no quintal de um homem chamado Nabal.
Ele estava com fome juntamente com seus soldados. Mas Nabal não permitiu. Ele endureceu
seu coração. Isso provocou sua morte.
“Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a
entender aquelas coisas; e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra.” 1 Samuel
25:37
Davi e todos seus homens fizeram bem a todos os empregados de Nabal, guardaram
eles dos inimigos, e foram um muro ao redor deles. Agora Davi precisa de um pouco de pão e
água para seus homens e Nabal endureceu o coração e não quiz dar nada. Ele nao se humilhou
diante de Davi. Isso provocou sua morte.
“E aconteceu que, passados quase dez dias, feriu o SENHOR a Nabal, e este morreu.”
1 Samuel 25:38
Muitas vezes o Senhor nos humilha para nos provar, para ver o que vai em nosso
coração. Devemos estar atentos para passarmos bem na prova e sermos aprovados pelo
Senhor.
“Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram; para te
humilhar, e para te provar, para no fim te fazer bem;” Deuteronômio 8:16
CONCLUSÃO
Humilhar é nos colocar menores do que os outros, é honrar o próximo e
glorificar a Deus. Quando fazemos com os outros assim, estaremos dando a eles a

oportunidade de agir assim conosco também. Pois aquilo queremos que os homens
nos façam, devemos fazer a eles.

