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Um Coração Humilde 
 

1 Pedro 5:6 
 
Introdução: o estudo dessa semana tem como base um convite feito pelo Ap. Pedro na sua 
primeira carta. Pedro convida a Igreja de Jesus a se humilhar debaixo das poderosas mãos de 
Deus a fim de ser exaltada em tempo oportuno. Diante desse convite, temos que fazer pelo 
menos três considerações sobre os propósitos e os benefícios da humilhação. 

 
1. A humilhação não é um caminho natural para a alma – em primeiro lugar, Pedro diz que 

devemos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, entretanto, não podemos 
desconsiderar que esse não é um caminho natural para a alma. Pelo contrário, a alma sempre 
está em busca dos seus direitos, reivindicando aquilo que ela acha ser certo. Muitas vezes, 
para vermos o cumprimento da promessa de Deus em nossa vida, teremos que abrir mão da 
nossa razão. Certamente, não é uma tarefa muito fácil, principalmente se levarmos em 
consideração a intervenção do inimigo querendo inflar a nossa alma e alimentar a nossa 
razão.  
 
Isso fica muito claro, quando Jesus disse aos seus discípulos que teria que subir a Jerusalém e 
sofrer nas mãos dos anciãos e principais sacerdotes, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. O 
texto bíblico diz que Pedro começou a repreendê-lo e dizer que Ele deveria ter um pouco de 
compaixão de si mesmo (Mt 16:22, 23). Ao que parecia ser um conselho nobre, Jesus com 
firmeza rejeitou, repreendendo a Pedro, dizendo “para trás de mim Satanás, tu és pedra de 
tropeço para mim, pois cogitas das coisas dos homens e não de Deus”. Ou seja, as coisas de 
Deus não são processadas na alma do homem, mas, sim, no seu espírito. Por isso, a 
humilhação é tão necessária para que a alma se coloque no seu devido lugar e permita que 
Deus aja no nível do espírito.  
 

2. A humilhação produz quebrantamento – outro aspecto relevante, é que a humilhação faz 
com que a alma vença a euforia. A euforia é um estado de ânimo que, embora caracterizado 
por grande e expansiva alegria, não corresponde à realidade da vida. Em outras palavras, 
podemos dizer que a euforia nos tira da realidade, e a humilhação produz o quebrantamento 
que nos dá entendimento. 

 
A Bíblia diz que perto está o Senhor dos quebrantados de coração (Sl 34:18). Perceba que se 
por um lado a humilhação produz quebrantamento, por outro lado o quebrantamento nos 
aproxima de Deus. Davi entendeu isso como ninguém. No Salmo 51:17, ele afirma que Deus 
não despreza um coração quebrantado e contrito, fato que Davi comprovou na sua própria 
experiência com Deus.  

 
3. A humilhação nos prepara para a bênção – em terceiro lugar, temos que destacar a última 

parte do versículo que estamos estudando. Pedro diz: “Humilhai-vos, portanto, sob a 
poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno vos exalte” (1 Pe 5:6). Veja que a 
humilhação voluntária diante de Deus desembocará na nossa exaltação. Todavia, não somos 
nós que nos exaltamos, pelo contrário, todas as vezes que queremos nos exaltar, isso irá 
patrocinar a nossa própria queda. A exaltação deve vir de Deus, por isso Pedro diz que “no 
tempo oportuno Ele nos exaltará”. Há um tempo determinado por Deus em que Ele nos 



Igreja Caminho Santo – Estudos para Células 
 

exaltará, porém, esse tempo que pertence a Ele, só vai chegar depois que nos entregarmos 
humildemente diante dele. 
 
Esse tempo da exaltação é o tempo da bênção, e se ela vem no tempo oportuno estaremos 
preparados para recebê-la. Infelizmente, é possível alguém receber uma bênção e essa 
benção se tornar uma pedra de tropeço para quem a recebeu. Quantas pessoas não estão 
preparadas para o sucesso! Por isso Deus, numa atitude de amor, não dá para muitos o que 
eles pedem, porque Ele sabe que, se der, eles acabarão se perdendo. Mas, aqueles que se 
humilham diante de Deus, conquistam um alma habilitada e preparada para usufruir do 
melhor do Senhor sem que isso lhes cause prejuízo. 
 
Conclusão: portanto, sem receio desse caminho proposto pelo Ap. Pedro, humilhe-se diante 
de Deus, mesmo quando você não tiver a clareza do que Ele está fazendo, creia que o melhor 
virá. Mesmo não sendo o caminho natural da alma, é pela humilhação voluntária que o 
quebrantamento vem e nos prepara para receber o melhor do nosso Deus.  

 


