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INTRODUÇÃO

Vimos  anteriormente  que,  para  sermos  cristãos  autênticos,  precisamos  desenvolver  algumas
qualidades  do  nosso  mestre  Jesus  Cristo.  Falaremos  hoje  sobre  o  grande  exemplo  que  Ele  nos
deixou de ''‘humildade’''.  Esse modelo deve ser o nosso alvo. Em Mt 11:29,  Jesus nos convida a
aprendermos, com Ele, a mansidão e a humildade: “Aprendei de mim que sou manso e humilde de
coração”.

A verdadeira humildade x A falsa humildade

A humildade agrada a Deus e, somente por meio dela, podemos nos ver como realmente somos. Sem
ela não pode haver conhecimento de nós mesmos, nem arrependimento, nem fé, nem salvação. Por
meio da humildade, enxergamos a nossa dependência total de Deus e, também, das pessoas.

Muitos se dizem humildes, mas, na verdade, possuem uma pseudo-humildade, isto é, uma falsa
humildade,  uma  soberba  mascarada.  Por  isso,  quando  são  submetidos  a  algum  teste,  fica
evidenciado quem realmente são.

Humildade: o sentimento que houve em Cristo

Em filipenses 2, o apóstolo Paulo fala sobre a humildade cristã e nos orienta da seguinte forma:
“haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que esvaziou-se a si mesmo tomando
a forma de servo”. Essas palavras nos ensinam que, na maioria das vezes, teremos que nos sacrificar
para sermos humildes. Foi esse o exemplo que Jesus nos deixou. Sua vida aqui na terra foi uma vida
cheia de sacrifícios, pois sua morte, morte de cruz, representava o auge da humilhação na sua época.

A verdadeira humildade

A pessoa que possui a verdadeira humildade tem as seguintes características:

    • É mansa;

    • É maleável;

    • Assume seus próprios erros;

    • Reconhece com a mesma naturalidade seus erros e acertos;

    • Não resiste à correção ou à disciplina;

    • Não se vangloria de suas habilidades e/ou conhecimento;

    • Não subestima, nem supervaloriza fatos, pessoas, coisas ou a si mesmo;

    • Trata todos com respeito, inclusive, os seus subordinados;

    • Acredita que em sua natureza caída não há nenhuma virtude…

COMPARTILHAMENTO

Comentar sobre a verdadeira e a falsa humildade.

CONCLUSÃO

Quando temos um coração humilde e quebrantado diante do Senhor, nos tornamos mais parecidos
com  Ele  e,  por  isso,  o  nosso  Deus  nos  abençoa  e  nos  exalta  (Pv  15:33).  Isso  parece  meio
contraditório, se olharmos com olhar humano, mas a palavra nos garante que a humildade precede a
honra e muitas outras dádivas ela nos traz (Pv 22:4).

Tenhamos muito  cuidado com a falsa  humildade,  pois  ela  pode estar  fazendo parte  da vida  de
qualquer um de nós!
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