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Bom dia gente, bom dia, como vocês estão? Felizes com Jesus? Jesus é bom e 

o diabo não presta, deu problema no vídeo ali, mas tranquilo, nós estamos felizes com 

Jesus. Bom, meu nome é Jackson, sou dos pastores desta igreja, e Jesus é bom, e o 

diabo não presta, o diabo é um sem vergonha, o diabo é um colorado, estou brincando, 

não, não estou brincando, estou falando a verdade. Não estou falando que todo colorado 

é um diabo, mas estou falando que todo diabo é um colorado. 

Gente, eu preciso de uma água, então, por favor. Então, nós estamos numa 

série, e esta série é Faça Guerra, make war, lute, exploda alguma coisa, seja um 

incendiário. Nós estamos em uma série sobre guerra, guerra espiritual, e hoje, na 

semana 2. Se você não ouviu a pregação da semana passada, você precisa ouvir está 

bom? Então vai até lá no sound cloud, a gente paga aquela “bagaça” lá para vocês 

ouvirem em casa. Hoje é a semana 2, vamos falar contra o orgulho, semana passada 

falei sobre guerra contra a ansiedade, Faça Guerra contra a Ansiedade, e hoje é Faça 

Guerra contra o Orgulho. 

Gente, às vezes, mais complicadas, as vezes que eu fui mais estúpido na minha 

vida, estúpido, imbecil. Não fala isso pastor, estou falando de mim, então eu falo o que 

quiser. As vezes que eu fui mais estúpido, foi quando eu fui orgulhoso. Talvez alguém 

aqui já viu alguma crise de orgulho, de imbecilidade da minha parte, e vai até pensar 

assim, poh o Jack vai falar contra o orgulho hoje, na semana que vem vai estar a Anitta 

falando contra a indecência, é cara, mas não. 

Gente, o orgulho é uma coisa extremamente terrível, terrível, abominável, 

Deus odeia o orgulho, Deus abomina o orgulho, e nós deveríamos odiar isso, eu 

pergunto, você é orgulhoso? Tem alguém orgulhoso aqui, ou somente nós já caímos 

neste tipo de pecado, você é orgulhoso contra o seu marido? Minha Irmã, você nota que 

errou contra o seu marido. Mas não vou falar, fica pelas vezes que eu não falei que ele 

errou comigo, fica por aquelas vezes sabe? Talvez você meu irmão, é orgulhoso, não 

pede perdão para sua esposa e fica assim, não, não vou pedir perdão, porque teve a 

outra vez que ela não me pediu perdão não sei o que, e fica deste jeito. Tem gente que 

contabiliza tudo, porque no dia, aquele dia 13 de maio de 2003, né Mariane, então 

assim, e fica. Lembra-se direitinho o que a pessoa fez e lá, e teve aquela coisinha aos 57 

segundos e aquilo, mulheres fazem muito isso né. E daí guarda aquela raiva, aquele 

orgulho, às vezes patrões fazem isto com os empregados Patrão tem que pedir perdão 

para o empregado também, empregados precisam pedir perdão para o patrão. Não isto é 

opressão, opressão é, vai encher o saco, entende. 

Então eu pergunto vocês já foram orgulhosos uns com os outros, orgulhoso 

com quem discorda de você? Não pode discordar de mim, não discorda de mim. Como 

é que é lá na aeronáutica lá o Arthur? Como é que é lá, como é que vocês são? O oficial 

pode pedir perdão se errou, imagina complicado né? Pô, vou perder minha autoridade, 



aí não, se errou pede perdão, que é cristão né. Pode até não pedir ali no quartel ali né 

Arthur, mas na guerra pede, risos, na guerra pede. 

Então assim, nós estamos em guerra. Uma questão é que o mundo não celebra 

a humildade, nós vivemos num mundo onde ser humilde é fora de moda. Vocês se 

lembram daquele programa de televisão, o aprendiz? O tio Justus, você está demitido, 

vocês se lembram deste programa? Estava lá o Justus sentado naquela cadeira 

parecendo um pajé, né, parecendo aquela cara do bonecão de Olinda, não parece? Sabe 

o bonecão de Olinda, que dança assim com os braços assim, sabe? Está lá o Justus 

sentado naquela cadeira, e agia com orgulho, com arrogância. E as pessoas, nossa, ele é 

demais, no mundo corporativo, no mundo dos negócios, este é o tipo de cara que as 

pessoas querem, as pessoas querem um cara, boa ele tem que ser competitivo. Quem 

aqui viu o filme do McDonald’s, o “Fome de poder”, tem na Netflix. Vocês viram, na 

hora que o Crock está discutindo, o Crock é um imbecil, mas aqueles irmãos 

McDonald’s também são imbecis também. Mas o Crock está discutindo com os irmãos 

McDonald’s e ele faz aquela pergunta assim. Ei, se o teu concorrente estiver morrendo 

afogado que você faz? E o McDonald’s diz assim, eu não sei, eu não sei o que faço, e 

ele diz assim. Eu ia enfiar, se estivesse morrendo afogado, eu enfio uma mangueira com 

água na boca dele, nossa “véio”, tu és malsão hein? #soudomal.  

Então o mundo hoje não celebra a humildade. John Piper diz que a humildade 

só sobrevive na presença de Deus, quando Deus se vai, a humildade vai também. A fé é 

o oposto do orgulho, então assim, João, apostolo João, ele vai dizer, ele vai comparar a 

fé com duas coisas. No capitulo 4, verso 14, João vai comparar a fé com a água, que 

sacia que satisfaz. No capitulo 6 e verso 51, João vai comparar a fé com o pão. Jesus se 

coloca como água, ou seja, ele é aquele que sacia os desejos mais intensos da alma do 

homem, pão e água, ou cacetinho e água né.  

Eu estou tentando perder uns quilos, perdi uns 4 quilos e pouco, perdi muita 

alegria junto também. Mas eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu penso é o que? 

É num cacetinho “véio”. Não fala isto pastor, ahh não sei o que, o Brasil está errado, 

não é pão francês, é cacetinho, está bom? Pastor está dizendo, é cacetinho, não, mas, o 

Brasil errou, errou, eu vou mandar para vocês lá, uma imagem, mostrando, 

comprovando que o Brasil com Z, errou, é cacetinho.  

Então acordo de manhã e penso... cara, agora, com manteiga “véio”, nossa, um 

negócio não muito tostado agora, quando tu botas o pão no bucho assim cara, sacia 

assim. Bah, comi um pedaço de pão, entendeu? Daí às vezes eu vou comer lá, acordei 

de manhã, comi uma maça, não é a mesma coisa. Jesus não diz eu sou a maça da vida, 

não cara. Tanto que talvez o fruto da... era maça, ou figo, quem gosta de figo? 

Ninguém, há minha vó gosta, só a tua vó, Jesus diz o que? Eu sou o cacetinho da vida, 

eu sou a bisnaguinha da vida, sou o pão da vida, é pão. Porque quando tu comes, tu 

chegas a ficar meio triste entendeu. Quando cai a farinha, o farináceo na barriga, come 

aquela lasanha e cai aquela lasanha, puff na barriga, cai pesado assim sabe? Tu ficas até 

meio triste de tanta saciedade. Jesus está dizendo que ele é o pão da vida, a água da 

vida.  



Eu estava correndo hoje de manhã com o Pedro, correndo morrendo, 

morrendo, morrendo. E o Pedro não parava, não pedia para parar, eu também não para 

este piá, este piá de bosta aí pedi para parar também. E eu amaldiçoando um pouco o 

Pedro na minha cabeça assim, e nós correndo, e daí quando eu cheguei em casa assim 

eu quero água. Aí tu tomas água e não adianta, “véio”, não adianta aí não o refrigerante, 

não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Ah, mas refri mata a sede, tu nunca tiveste 

sede, nego sede, sede, a água. Sabe a língua colada na boca? Gosto ruim, toma aquela 

água, desce aquele negócio, sacia a sede, senta assim, fica parecendo uma jiboia assim 

sabe, a estou feliz.  

Jesus compara a fé com isto. A fé é encontrar a satisfação, a saciedade da vida 

em Jesus. O orgulho é o contrário disto, o orgulho é quando você não mata a sua fome 

em Jesus, mas você quer matar sua fome em você. Então o orgulho, ele é quando nós 

encontramos a satisfação não em Deus, mas em nós, isto é igual à incredulidade. Por 

exemplo, cobiça é quando nós afastamos a nossa satisfação em Deus pra coisas. A 

lascívia é quando nós afastamos a nossa satisfação em Deus para o sexo. A amargura é 

quando afastamos a nossa satisfação em Deus para vingança. A impaciência é quando 

afastamos a nossa satisfação em Deus para o próprio plano. O orgulho na verdade ele 

está por traz de todos os pecados, porque todo pecado ele é uma tentativa de encontrar 

satisfação nas coisas ou em uma outra situação do que em Deus. E quando nós agimos 

dessa forma, nós agimos assim porque nós somos orgulhosos, então o orgulho por tudo 

ele está permeando, ele está por volta de tudo. O orgulho então ele se encontra por traz 

de todos os pecados, ele é um pecado, ele é uma ação contra Deus, ele é um 

afastamento de Deus, e nós pecamos porque nós achamos que no fundo, no fundo nós 

sabemos mais do que Deus.  

As boas novas é que Jesus sabia que nós passaríamos por isso, Jesus sabia e 

com isso eu quero que você fique em um texto, a gente vai ler outros textos bíblicos 

hoje, mas sempre que você sair você vai ficar com o dedo no texto, e não vai sair desse 

texto está? Jeremias, 9. 23,24, a gente vai ler depois outros textos, mas a gente vai ficar 

mais é nesse texto está bom? Jeremias 9. 23. 

23 Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na 

sua força, nem o rico nas suas riquezas. 

24 Mas quem se gloriar, glorie-se nisto: em me entender e me conhecer, pois 

eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me 

agrado dessas coisas, diz o Senhor.  

Então dentro disso aqui nesse texto Jeremias 9.23, a gente encontra três 

concorrentes a Deus, três concorrentes a humildades. Três ações ou pecados que vão 

ressaltar em nós o orgulho, que é aquilo que a gente está querendo matar aqui, a gente 

está querendo destruir.  

O primeiro concorrente de Deus está no verso 23, diz a Bíblia, assim diz o 

Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. A sabedoria humana ela é um 

concorrente a Deus, ela é um concorrente a humildade. Ah pastor então tu queres que 



eu seja burro? Não quero, eu não quero, não é bonito ser burro, a burrice ela é feia, 

porque nosso Deus é inteligente. Então já quero dizer aqui, cara alguém já deve ter visto 

isso. Igrejas, em Porto Alegre, não estou falando no interior do estado, em Porto Alegre. 

Um pastor não lê, e as pessoas dizem assim: aí isso é poder de Deus, poder de Deus 

pinoia rapaz, isso é burrice. Uma coisa é a pessoa que se converteu, veio de um 

contexto desfavorável, não conhecia o Evangelho, e ela vem e ela é analfabeta, a igreja 

vai cuidar, vai amar. Agora como nós vamos ter gente, no nosso meio, uma cidade 

grande, não estou falando, há alguém enviou um cara que não sabia ler, o cara foi para o 

meio dos índios e ganhou eles para Jesus. Agora uma coisa, nós da cidade grande 

podendo aprender, podendo ser humilde.  

Então quando eu estou falando ir contra a sabedoria humana, eu não estou 

falando aqui que tu vais largar tua faculdade, pelo contrário. Eu vejo os irmãos, não eu 

vou orar para ver se eu vou para faculdade, como assim? Tu vais orar para não ir? A 

princípio Deus quer que tu vás, Deus não é Deus de burrice, porém a sabedoria humana 

ela pode se tornar um inimigo de Deus. A sabedoria humana tanto que o texto está 

dizendo para nós, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Tudo que 

nós sabemos de Deus, tudo vem de Deus. Vou repetir isso, tudo que a gente sabe sobre 

Deus vem de Deus. O fato de você saber algo sobre Deus vem de Deus. Olhe aqui 

comigo, três ações divinas para conhecermos Deus, você vai anotar isso aí.  

A primeira: inspiração, a segunda: revelação, e a terceira: iluminação. Isso aqui 

é teologia sistemática na veia está bom. Então a primeira ação de Deus, inspiração, a 

gente encontra isso em 2 Timóteo 3.16, um texto claro, vocês se lembram desse texto:  

16 Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para 

repreender, para corrigir, para instruir em justiça.  

A palavra inspiração ela vem de uma palavrinha grega que quer dizer soprar, 

soprar para dentro, ou seja, a escritura ela é a consequência de um sopro de Deus, não 

foi uma coisa que brotou na cabeça dos caras. E quem faria, ninguém imaginaria o 

Evangelho, ninguém. Ele é totalmente avesso a natureza humana, a natureza meritória 

humana. Então ele é soprado, divinamente inspirado, Deus soprou sua palavra nos 

autores. Eles eram ao mesmo tempo, eu já quero explicar para vocês, não estou falando 

que os caras estavam lá de boas, cara tragou um charuto, puuuf e foi assim. Não, não foi 

assim, fumaceira e saiu escrevendo. Não, não, esses caras aqui mais na frente tu 

encontra esses caras, não é do nosso time. Então assim. Não foi uma coisa, os caras não 

foram possuídos para escrever. Quando Paulo escreve é Paulo, quando Pedro escreve é 

Pedro, quando João escreve é João. Porém a inspiração ela não é uma inspiração que ele 

entende a ideia. Ideia mais ou menos isso e escreve, não, também não é assim. Deus é 

responsável por cada palavra que foi escrita pelos homens de Deus, porém quem 

escreveu foram os homens de Deus.  

O nome disso na teologia é inspiração plena verbal, e eu poderia explicar isso, 

tem um texto fantástico na escritura, que eu gostaria de explicar, mas eu não vou ter 

tempo, outro dia talvez, eu já expliquei isso aqui, e outro eu explico para você, mas o 

que tu precisas entender hoje? A primeira ação de Deus é inspirar de soprar a escritura 



para os caras, tu vais ler Hebreus, lê Hebreus, é um troço requintado, tu lês Hebreus, 

humm isso aqui é uma coisa chique, já tu lês 2 Pedro tu vês que o negócio é povão. É 

diferente, porque? Porque Pedro, o cara que escreveu acho que foi Paulo, quem 

escreveu Hebreus mais ou menos acho. Mas o cara que escreveu Hebreus, o cara era 

muito inteligente, quem escreve já 2 Pedro, Pedro no caso tu nota que é diferente, mas é 

inspirado. Isaias, tu pegas para ler Isaias tu notas, esse negócio aqui é diferente, não é 

que é mais inspirado, mas é que a forma de linguagem. Isaias é o livro da Bíblia que 

mais tem palavras diferentes, é um troço chique, requintado, tanto que Isaias é o que? 

Isaias, tanto que ele lamenta no ano que morreu rei Uzias, ele estava ali. Ele era parente 

do rei, então ele era um cara estudado. É obvio que o livro dele vai ter muito mais 

requinte que Jeremias. A palavra foi soprada sobre esses homens, reis, pescadores, e 

esses caras escreveram a palavra.  

Então o primeiro ato de Deus, é o ato de inspirar, soprar, soprou para dentro, 

esses caras são inspirados. A segunda é revelação, então a gente encontra isso em 

Mateus. Você lembra de Mateus capitulo 16,  

17 E Jesus lhe disse: Simão Bar Jonas tu és bem-aventurado, pois não foi 

carne nem sangue que te revelaram, mas meu pai que está no céu. 

Você se lembra o que aconteceu em Mateus 16? Jesus pergunta para os caras, 

faz uma pesquisa com eles, encomendou uma pesquisa, um ibope e diz assim: o que que 

os caras estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos dizem assim: olha, estão dizendo 

que tu és um profeta, outros que tu é Jeremias, outros estão dizendo isso e aquilo outro. 

Daí Jesus pergunta, beleza e vocês? Aí Jesus pergunta para os pesquisadores, aí eles 

dizem o que? Pedro pula na frente e grita, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí Jesus diz 

o que? Legal, bem-aventurado tu és Simão, não foi carne nem sangue que te revelaram, 

foi meu pai, uma revelação, o Cristo filho do Deus vivo é uma revelação de Deus. João 

no capitulo 1 e 18 da sua epistola, do seu evangelho diz, 

18 Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está ao lado do pai foi 

quem o revelou. 

Ou seja, Mateus está dizendo que o Pai revela quem é Jesus, João está dizendo 

que o Filho revela quem é o Pai, a obra da revelação é uma obra da trindade. E isso é 

encontrado na Escritura. A Escritura é o registro da revelação, a Escritura é a revelação 

melhor dizendo. Então, primeiro lugar Deus fez o que? Deus soprou, a consequência 

desse sopro, dessa inspiração é a revelação que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, 

imagina isso aqui brilhando, um brilho, onde mirava assim uma luz, não tem como não 

entender a Bíblia, a gente não pensa isso? Mas como é que eles não entendem a Bíblia? 

Mas como é que os caras não sabem? A Bíblia é luz, não é luz? Só que o mundo está 

cego, então Deus não vai só operar na palavra, Deus tem que operar em mim porque eu 

estou cego, e se você é cego pode ter a maior luz, a luz mais linda, o cego não vê, ele 

não sabe.  

Então a terceira obra que Deus tem que fazer agora não é mais uma obra 

externa, é uma obra interna que é o que na teologia a gente chama de iluminação. Onde 



a gente encontra isso na Bíblia, 1 coríntios 2,14, capitulo 2 ali do verso 9 em diante 

Paulo está tratando sobre isso, ele viu dizer aquele versículo que todo mundo ama né, 

tipo, aí porque olhos não viram, e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para 

aqueles que o amam. Aí meu marido, não, não é teu marido, não é meu cachorro, meu 

carro, tu achas isso, serio? Tu achas que é um cachorro, que é um carro novo. Um 

versículo depois a Bíblia diz assim, Deus nos revelou pelo seu espírito, ou seja, não é 

mais oculto, se a gente continuar no texto no capitulo 2, Paulo está falando sobre essa 

iluminação que a gente entende agora, no verso 14 ele diz:  

14 O homem natural não aceita as coisas do espirito de Deus, pois lhe são 

absurdas, e não pode entende-las, pois se compreendem espiritualmente. 

Um verso antes Paulo vai dizer que a gente é iluminado para entender essas 

coisas. Efésios 1.18, Paulo diz:  

18 sendo iluminado os olhos do vosso coração para que saibais qual é a 

esperança do chamado que ele vos fez. 

 Ou seja, Deus ele não só inspira, como ele revela, mas ele também ilumina 

para entender a revelação. O que que eu estou querendo dizer com isso? Bem simples. 

Está entendendo a pregação? Ah, mais ou menos, testou entendendo. Isso é um ato de 

Deus, isso não vem de ti. Começou a entender mais um pouquinho o evangelho? Isso é 

bondade de Deus, isso não vem de você. Começou a ler um livro e entendeu. Começou 

a ler a Bíblia? Olha eu não estou entendendo tudo, mas alguma coisa estou entendendo. 

Isso é um ato de Deus. Deus não só revelou, mas Ele está iluminando o teu 

entendimento para tu entender.  

O que isso tem a ver como o tema? Por isso que é ridículo pessoas que estudam 

a Bíblia serem orgulhosas, porque isso é um ato de Deus. Porque se entendemos alguma 

coisa é porquê Deus mostra para a gente. Se a gente está entendendo a palavra, está 

entendendo, se a gente está lendo um livro de teologia e a gente começa a amar 

teologia, é porquê Deus está revelando para a gente! Por isso que discussãozinha na 

internet, com “reformadinho” na internet é algo idiota. Por isso que eu fico louco, fico 

louco. Os caras discutindo o “supralpsiarianismo” e o “infralapsiarianismo”. Vai para o 

inferno rapaz! Os caras que discutem isso aí, não limpam banco de igreja, não ajudam 

igreja, não dizimam, não ajudam a plantar igreja, ficam só discutindo, sentados com a 

bunda na cadeira e não fazem nada! Deus nos chama para muito mais do que isso, se a 

gente está entendendo alguma coisa. E não discutindo essas besteiras. Ai porquê... 

Chegou um rapaz lá para mim, aí porque a “teonomia”, se você não sabe o que é 

teonomia nem precisa estudar isso, besteira isso aí. Ai porque a teonomia... No fundo, 

resumindo, os caras querem dominar o banco, dominar o mundo, mas não dominaram 

nem a casa, não arrumaram nem a cama. Como que a gente vai estudar a escritura e não 

vai... se isso é fruto...  

Você já inspirou alguém? Já escreveu alguma coisa na Bíblia? Não! Você tem 

alguma revelação no nível da Escritura? Não! Até o ato de entender vem de Deus. Isso 

é uma bomba no orgulho causado pela sabedoria. Eu pergunto para você aqui. Quando 



foi que o teu conhecimento começou a te inchar? Você começou a se achar o cara? 

Quando foi que você começou a ficar soberbo? Você tem que notar um negócio aqui, 

vou revelar um negócio, porque eu bato muito em quem não canta na igreja. Eu bato 

muito nisso. Orgulhosos não cantam. Tu queres saber quando o conhecimento está 

começando a fazer mal é quando as pessoas já não cantam mais no culto. Não cantam 

mais. Porque o ato de cantar é de se render, rendição, é infantil. É bobinho. Mas a gente 

está diante de Deus. Orgulhosos não cantam, soberbos não cantam. Sendo que todo o 

conhecimento teológico ele desagua em louvor. Os maiores teólogos da história 

cantavam. Paulo e Silas quando estavam presos, cantando. Quer ver quando uma igreja 

começa a cantar mais baixo? É quando um saber, não é um saber mais dirigido pelo 

Espirito. É um saber orgulhoso. Vai nos cultos as vezes tu vês os caras cantando assim 

ra ra ra. Nunca! Quando foi a última vez que você chorou cantando? Chorei cantando 

foi em um louvor sobre salvação. Porque o saber esta te inchando. Não, não é assim. É 

assim sim! E o fato de tu não querer aceitar é porque tu és orgulhoso. Você já notou que 

aqueles que mais discutem teologia são os que menos cantam na igreja? Você já notou 

isso aí?  

Então o primeiro inimigo contra a humildade, contra Deus, chama-se sabedoria 

humana. Isso aqui é para a gente não esquecer que a revelação e a iluminação vêm de 

Deus. O segundo inimigo está no verso 23 ainda. Fica aí comigo em Jeremias 9, verso 

23:  

23 Assim diz o senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria nem o forte na 

sua força.  

A força humana, a capacidade humana de fazer as coisas elas podem se tornar 

um empecilho à humildade quando nós achamos que fazemos as coisas. Então aí fica 

marcado, Jeremias cap. 9 e dá uma espiadinha comigo aí em Deuteronômio lá no quinto 

livro da bíblia. Deuteronômio cap. 8, olha comigo isso aí cara, isso aqui é uma bomba, 

na cabeça do satanás. Deuteronômio 8:11. 

11 Cuidado para não te esqueceres do Senhor, teu Deus, deixando de obedecer 

aos seus mandamentos, preceitos e estatutos, que hoje te ordeno. 

12 Não suceda que, depois de teres comido e estares farto, depois de teres 

construído boas casas e nelas morado,  

13 depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata 

e o teu ouro, sim depois de se multiplicar tudo o quanto tens,  

14 o teu coração se exalte e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da 

terra do Egito, da terra da escravidão.  

15 Ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes venenosas 

e de escorpiões, de terra árida sem água, onde fez sair água da rocha dura para ti. 

16 E te alimentou no deserto com o maná, que teus pais não conheciam, a fim 

de te humilhar e te provar, para mais tarde te fazeres o bem. 



17 Portanto, não digas no teu coração: A minha força e a fortaleza da minha 

mão adquiriram para mim essas riquezas.  

Deus está te abençoando? Isso vem de Deus, isso não vem de você. O próprio 

animo que você tem para levantar de manhã e ir trabalhar vem de Deus. O teu coração 

só vai bater a próxima batida por que Deus está fazendo ele bater, porque Deus está te 

dando condições. Você se lembra do caso de Nabucodonosor em Daniel capitulo 4? 

Você se lembra ne? Já leu a Bíblia toda né? Você se lembra né, está lá, Nabucodonosor 

e o cara começou a se orgulhar, ficar vaidoso, ficar “balaqueiro”. O que aconteceu com 

ele? O cara ficou pastando, ficou pastando que nem um animal. Logo depois ele sai 

daquela condição, Deus tira ele. E a Bíblia diz ele ficou sete tempos naquela situação. E 

as pessoas ficam discutindo o que no texto? Sobre o que é os sete tempos. O foco não e 

isso. O foco é o orgulho. Não importa o que são sete tempos, não importa. Sete tempos 

são sete semanas, sete meses, não importa, não importa o que é. Porque as pessoas não 

querem fazer isso? Porque elas não querem lidar com o próprio orgulho. E o que vai 

acontecer com ele? Ele sai daquela situação e a primeira coisa que ele vai fazer é louvar 

a Deus. 

John Piper diz que o antidoto para o orgulho dele, de Nabucodonosor não foi 

um entendimento novo na cabeça, mas uma exultação no coração. Você começa a matar 

o orgulho dentro de você quando você se alegra por você não ser o centro, e ser Jesus. 

Não é só aquela coisa, ah eu concordo Jesus ser o centro. Isso é pouco. É quando você 

passa a se alegrar nisso. É quando isso traz alegria para você, sabe? Eu tinha um 

conhecido que fazia muito isso. Um dia eu cheguei para ele e disse: Cara, eu preguei 

num lugar e aconteceu isso, isso, isso, isso. E ele diz assim: O Evangelho é poderoso. E 

eu bah, mas que droga cara! Cara, acontece tal negócio, eu estava lá pregando para os 

traficantes, e eu botei o dedo na cara deles. Eu era louco, uma vez em São Leopoldo 

pregando, em Alvorada também ali no Umbu, não sei como eu sai vivo, e eu pregando 

botando o dedo na cara e seus diabos. Os caras, 36 loucos vieram chorando para a 

frente, uma vez eu achei que ia morrer naquele dia. E eu era meio louco eu lia aqueles 

livros e ahh eu quero morrer que nem um herói da fé. E daí eu estou pregando em 

Alvorada, dentro do Umbu uma vez e uns cara armado e eu pregando: vocês seus 

traficantes filhos do diabo. E comecei a falar uns troços ali e os cara vieram chorando. E 

eu falando para esse meu amigo, bah cara foi demais ele disse assim para mim: O 

Evangelho é poderoso. E eu, puxa!  

Mas quando isso passa a ser alegria para ti, que o foco não é você, que o foco é 

Jesus, que o foco é o Senhor. Quando você começa a se alegrar com isso. O Piper diz 

assim que fé salvívica ou salvífica é aquela que se alegra em Deus pelo o que Jesus é 

para nós, pelo o que Deus é para nós em Jesus. Deus é para nós através de Jesus algo. 

Quando nós nos alegramos por isso, quando isso traz alegria ao nosso coração. Isso é 

uma prova que nós somos salvos por Jesus. 

Uma obra de Deus. Então eu pergunto, você acha mesmo que a sua capacidade 

faz alguma coisa? Você acha mesmo? Velho, tanta coisa errada que acontece aqui na 

igreja, de coisa que não era para ser assim. As coisas que eu estou pregando e as vezes 



os presbíteros me chamam, bah não acredito que tu falaste isso. Que é um testemunho 

da graça de Deus. Às vezes eu bah, aconteceu isso no louvor, não era para ter 

acontecido. Mas a graça de Deus continua fazendo, continua fazendo, por que não é a 

nossa força. Não é a nossa, falou a palavra sabe? É que tem pregador que é profí, uns 

caras profí, uns caras profissionais. Tem uns caras que eu admiro no Brasil. O cara está 

falando ele larga aquela, abaixa o tom no momento certo assim. E tu, uaau! O Senhor, e 

termina assim, e tu fica nossa esse cara... E eu falo para a minha esposa que eu me sinto 

um cavalo pregando, parece que soltou um potro, eu saio correndo, parece que o mundo 

vai acabar se eu não falar esses negócios para as pessoas. Eu não tenho isso, eu queria 

ser esse cara assim que fala no momento certo. Mas não sou! E aí, mas Deus continua 

fazendo, porque não é a nossa força. Por exemplo o Kaue cantando hoje só voz e 

violão, bonitão para caramba né? E ele emendando um jaqueline jaqueline... e eu 

pensando por que ele está fazendo isso? 

Primeiro inimigo contra Deus, contra a humildade a favor do orgulho qual é 

então? Sabedoria humana. Segundo qual que é? A força a capacidade. E último qual é? 

Está no próprio texto aí, verso 23 é o que? A riqueza. Então assim eu quero dizer um 

negócio para vocês, eu vou falar um negócio. Teve agora a mega sena né? Vocês viram 

aí? Três ganhadores na mesma lotérica né? Tudo direitinho né? Vocês acham mesmo? 

Qual a probabilidade de três ganhadores? Meu isso era para ter parado o Brasil, vocês 

acham que não eram três laranjas? Que alguém ali da caixa econômica, não tu vais 

ganhar, depois a gente pega o dinheiro aí, e deixamos contigo 50, 70 mil aí, está bom 

para ti? Não ia ganhar nada, estava aqui de bobeira, os três da mesma lotérica, serio 

gente? Então está, os três da mesma lotérica, mas digamos que foi tudo bonito, daí eu 

vejo, chegou alguns irmãos da igreja, há! Pastor porque assim óh! Eu posso falar livre 

porque não foi só um, foi alguns, não porque assim óh! Pastor, eu vou jogar na mega 

sena, e eu poxa vida! Eu tenho que falar isso aqui porque volta e meio vem negócio, os 

caras ficam sonhando assim, não porque daí pôh é 200 milhões, imagina 200 milhões 

grande assim, 200 milhões, 200 milhões, milhões, não pastor porque se eu ganhar o 

pastor vai ver, o senhor vai ver o que eu vou fazer. Eu só quero te dizer uma coisa, para 

todo mundo que joga na mega sena aqui, primeiro vai te converter relaxado, você é 

relaxado. Segundo eu oro para tu não ganhar, não ganhar, não deixa ganhar Jesus, não 

tem, tem alguém orando para tu não ganhar, e esse alguém sou eu, e esse alguém sou 

eu, não quero que tu ganhes. Negão 200 milhões, não porque o senhor Deus é comigo. 

Como a gente bota a esperança num jogo, num jogo, tem algum crente jogando 

isso daí eu tenho base Bíblica para condenar para a disciplina? Não tenho, eu não tenho, 

por mim nego não joga isso daí, é que nem cabelo comprido, o cara chega a pastor 

posso usar cabelo comprido? A se tu queres usar usa cara, parece coisa de veado, não 

posso te tirar da igreja por causa disso, há mais Jesus, Jesus não tinha cabelo comprido, 

a para com isso, ele não era nazireu, agora, mas beleza se você quer usar seu cabelo 

compridinho, usa aí. Só tem um negócio, a mesma coisa que envolve o jogo.  

Deus, Ele estabeleceu forma de eu ganhar dinheiro, então a pessoa pode ganhar 

dinheiro como? Primeiro, pelo trabalho, segundo uma herança, isso é bíblico e um outro 

é a oferta, isso é uma forma. Ah, porque você é pastor, não tem irmãos que ganham 



oferta, eu já dei oferta para irmão da igreja, então para de encher o saco, que isso é 

bíblico, agora jogo? Mas tudo bem, beleza, outra coisa, não queremos o teu dizimo da 

mega sena, eu sei que o Everton ficará bravo comigo, nós não queremos, não queremos, 

porque? A ânsia da pessoa está no dinheiro, você acha que alguém que vai ganhar 200 

milhões vai ter vida? Não porque eu vou fazer isso. Tu vais viver para isso cara. Eu não 

estou dizendo aqui que o dinheiro em si é algo ruim, porque não é, é bom, agora o amor 

ao dinheiro, ele é algo muito complicado.  

E porque que aqui, jeremias ele está falando para nós no capitulo 9,23, que não 

é para o cara se gloriar na riqueza dele, porque a riqueza ela tem uma sutilidade, ela é 

sutil numa coisa. Ela vai acabar suprindo qualquer deficiência. O cara não é sábio, é um 

burro, o cara não tem força nenhuma, não tem, mas o cara é rico, então ele faz as coisas 

acontecerem e isso pode tirar a dependência dele de Deus. Volto a dizer, existem ricos 

na obra de Deus, existem, o problema é quando eu busco isso. Então vamos ler comigo 

um negócio que não botei no esboço, mas dá uma lida comigo, 1 Timóteo, primeira 

carta de Paulo para Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo 6 abre aí comigo, verso 9. Não 

vamos ler no verso 7, vai ser mais escandaloso ainda, 1Tm 6,7 vamos lá!  

7 Porque nada trouxemos para este mundo, e daqui nada podemos levar; 

8 por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. 

Isso aqui é forte, eu não estou falando que você não vá, a pastor então você 

está falando que eu não posso querer um colégio bom para o meu filho? Claro que 

pode, deve. Pastor eu não posso querer comprar um carro bacana? Deve! Só que se não 

tiver, você não tem que ficar insatisfeito por causa disso. É isso que Paulo está dizendo, 

não tem problema em querer ter as coisas, ter é algo bom, vem de Deus, Deus dá, mas 

não dá para todo mundo. Alguns vão ter, outros nunca vão ter, aquele que tem é 

satisfeito e aquele que não tem ele é satisfeito também, a satisfação em último lugar, 

não deve estar nas coisas, mas em Deus. Verso 9, olha o que diz verso 9. 

9 Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em 

muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruina e na desgraça. 

10 Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, por causa dessa 

cobiça, alguns se desviaram da fé, se torturaram com muitas dores. 

Olha só o que está dizendo, qual é o alvo da tua vida? Ficar rico? O alvo das 

pessoas é ficar rico? Não porque eu vou, ficam sonhando, cara, e ficam sonhando. Não 

porque se eu ganhar esse dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer, 

e ficam sonhando com isso, o alvo deles é isso, o alvo deles é aquilo. Então se eu jogar 

eu vou para o inferno? Eu não estou dizendo isso, e não vou jogar, não vou jogar e oro 

para que tu não ganhes pergunto para vocês, quando é que vocês viram um pregador 

ultimamente pregar sobre esse texto de 1Tm 6? Outra coisa é o alvo da tua vida ser este, 

isso é terrível, isso é mundano, não ser rico, mas ter o alvo da sua vida a riqueza. Olha 

só o verso 17, negão imagina só isso aqui agora? Verso 17 do capítulo 6 de 1Timóteo, 

ordena, Paulo está falando, Paulo é um presbítero, um apostolo e ele está mandando 



uma carta para um outro pastor, ele está mandando esse pastor fazer o que com os 

ricos? Ele ordena, não é pedir, aí pastor, mas pode ordenar coisas? Pode! Não pode 

mandar pecar, não pode ordenar a pessoa a agir contra a família, contra o Senhor, mas 

algumas coisas podem como deve, olha só, ordena aos ricos desse mundo que não 

sejam o que? A riqueza traz orgulho, tem pobre orgulhoso? Tem! É pior ainda, o cara 

não tem um pinto para dar água e é orgulhoso.  

Ai pastor porque aqui em casa a gente só faz... cara uma vez eu e a Talita 

conhecemos uma mulher “véio”, uma mulher muito... o nome do meu filho, não posso 

dizer, não é daqui fica tranquilo, mas é alguém, aí pastor. Mas chegou na casa, uma 

pobre, não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar um churros, sabe? Cheia da 

“balaca”. Continuando, Paulo então ordena os ricos deste mundo que não imponham a 

esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus que nos concede amplamente todas 

as coisas, para delas desfrutarmos, ou seja, Deus dá a riqueza para os caras para 

desfrutar de algo bom. Mas assim, a minha esperança não está nas coisas, mas em Deus 

que nos concede todas as coisas para delas desfrutarmos. Não é pecado desfrutar das 

riquezas. Óh, pastor comprei esse 4x4. Óh, não deixar o pastor dar uma voltinha no teu 

4x4 é pecado. O problema é quando a alegria está nas coisas, e não em Deus. Tem um 

amigo meu que o cara tem a unção da riqueza. Eu não vou dizer o nome dele, mas ele é 

pastor, esse cara ganha tudo velho. Eu chego, irmão ora por mim cara, o cara ganha 

tudo, ganhou dinheiro na hora de construir a igreja, ganhou dinheiro disso, ganhou 

dinheiro daquilo, eu disse, negão que é isso rapaz? Mas eu vejo que sempre a alegria 

dele está em Deus, está no Senhor nunca está nas coisas. O cara começa a me contar 

assim, a o cara me trouxe uma oferta assim, assim, assim Jack. E começa a chorar assim 

contando, chorar, mas Deus é bom demais, o Senhor é bondoso. A riqueza ela pode se 

tornar um empecilho, imagina isso aqui nos dias de hoje, alguns por entender o 

mercado, ações, vendas, terem sabedoria de como ganhar dinheiro, acabam 

abandonando o senhor, o dinheiro muitas vezes é o símbolo para uma autossuficiência. 

Oseias capitulo 13,6 diz. 

6 Quando eu os alimentava se fartavam; e, depois de fartos, tornavam-se 

arrogantes em seu coração; por isso se esqueceram de mim. 

Porque os caras estavam se satisfazendo nas coisas, Jeremias 49,4 

4 Por que te orgulhas dos teus vales, de teus vales férteis ó filha rebelde? Tu, 

que confias nos teus tesouros, dizendo: Quem me atacará?  

A riqueza desses caras estava num local geográfico onde eles moravam 

impedia que os inimigos lutassem contra eles, com isso eles se orgulhavam, eu pergunto 

o que que veio da gente? O aposto Paulo pergunta em 1Coríntios 4.7. 

7 Pois, quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenha 

recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas, como se não o tivesses recebido? 

 O que a gente tem que venha da gente? Que é nosso? Ah, mas veio do meu 

pai. E o que não era do teu pai, que teu pai não ganhou, teu avô não ganhou? Se tem 



alguma coisa, de algum parente que teu pai ganhou, que tua mãe ganhou? Isso é graça 

de Deus! Isso é graça de Deus, misericórdia de Deus.  

Paulo fala em provérbios. Um calvinista orgulhoso é uma contradição! O que o 

calvinismo ensina? Primeiro ponto: depravação total:   como que alguém vai ser 

orgulhoso assim? Pastor eu sou totalmente depravado.  Fala isso com orgulho, como 

assim? Tu tens que falar isso chorando, oh jumento. Pastor, eu sou totalmente 

depravado. Eu não tinha como ser salvo aí então Deus me elegeu. A eleição é 

incondicional, expiação é limitada e a graça é irresistível. Eu vou perseverar até o final 

porque o Espírito Santo... Isso é orgulho. O calvinista orgulhoso é uma contradição 

ambulante!  É o que mais se vê hoje em dia. Os caras não entenderam o calvinismo. O 

calvinismo é um negócio para te humilhar, é isso!  Olha salmos 33: 16,17. 

16 Um rei não se salva pelo poderio do seu exército; nem o valente se livra 

pela muita força. 

17 O cavalo é falsa esperança de vitória; não pode livrar ninguém com sua 

grande força. 

 As riquezas não podem nos livrar das angústias. Ricos também caem em 

angústia. Ele continua: salmos 33:18. 

18 Os olhos do SENHOR estão sobre os que o temem, sobre os que esperam 

pelo seu amor. 

Nossa esperança está no SENHOR; ele é nosso auxílio e escudo. Nosso 

coração se alegra nele, pois temos confiado no seu santo nome. Olhe para Jesus. O final 

do orgulho é o ateísmo, não existe ateu humilde. Tu achas que conhece, mas não 

conhece não. Todo ateu é orgulhoso, soberbo e arrogante. Por que no ateu lhe dói a 

ideia de existir alguém acima dele. Alguém que mande nele, alguém que se meta na 

vida dele. Todo ateu não quer um Deus que se meta na vida dele.  Um Deus que cuide 

de cada detalhe da vida dele. Salmo 10:4 diz. 

4 Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca. Deus não está em nenhum 

dos seus planos. 

Deus é intrusivo de mais para o ateu. Por isso que a teologia liberal é uma 

teologia ateísta. Nós temos vários pregadores no Brasil que são liberais, eles negam que 

Jesus vai voltar, que Jesus morreu na cruz pelos pecados de seu povo, eles negam isso! 

Uma teologia liberal. Façam coisas boas, o discursinho é bonitinho, mas no final é só 

coco. As pessoas estão comendo coco nessas igrejas. O orgulho odeia a soberania de 

Deus. E toda teologia bota a soberania de Deus no centro. O mundo odeia o calvinismo, 

o calvinismo de verdade, bíblico. Odeiam um Deus soberano, que rege tudo com sua 

mão. 

Agora o interessante é que existe algo muito engraçado nas pessoas que são 

autossuficientes. Existe uma ânsia no autossuficiente pelo louvor, e essa ânsia pelo 

louvor revela uma fraqueza interna. O eu não basta! Eles dizem muito assim: Eu sou, 



mas eu. Já reparou? Eles falam muito assim. Essas mulheres meio macho, que usam 

sovaco peludo dizem: Eu não preciso de macho. Ah! Rah. Será? Vai fazer o que? 

Parque dos dinossauros só com fêmeas? Quem pegou a referência pegou. 

São essas pessoas que mais procuram aprovação. Já reparou nos caras que tem 

dinheiro. Nossa como esse cara é!  Eles vivem fazendo coisa para aparecer. Ele precisa 

estar sendo falado, ele é um cara que não é bem resolvido. É um eu, que tem sempre 

que estarem falando dele. É engraçado, não busca satisfação em Deus, buscam 

satisfação no eu. Mas o eu não basta, precisa do outro. Porque o eu não basta para você 

e nem para mim? Sabe porquê? Porque fomos feitos a imagem de Deus. Não somos a 

coisa em si, somos apenas o reflexo. Então nós precisamos daquilo que reflete em nós. 

Somente Deus pode dar sentido à vida. Por isso que no final, o orgulho final é a morte. 

Agora olha como isso se encaixa no que eu falei semana passada para vocês. A 

ansiedade é um tipo de orgulho também! Nossa o irmão está sempre triste, nós temos 

que deixar ele botar o ranho em nosso ombro. A ansiedade é uma espécie de orgulho 

também, olha o que diz o apostolo Pedro, 1Pedro 5.6,7. 

6 Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu 

tempo vos exalte, 

7 lançando sobre ele toda vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. 

Como que eu me humilho diante de Deus? Lançando a ele toda vossa 

ansiedade. O ato de lançar minha ansiedade diante de Deus e um ato de se humilhar 

diante de Deus. Então quando a pessoa não lança sua ansiedade nas mãos de Deus ela 

está sendo, como diz no verso anterior, ela não acredita que Deus pode cuidar do 

amanhã. Ela não acredita. Ah pastor todos nós somos assim!  Pedro liga a ansiedade ao 

orgulho, uma maneira de ser humilde é lançar a ansiedade sobre Deus. A preocupação 

excessiva com o dia de amanhã é uma forma de orgulho. Deus cuida de nós!  

Beleza? Volta pra Jeremias 9.23, 24 

23 Assim diz o SENHOR: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte 

na sua força, nem o rico nas suas riquezas. 

24 Mas quem se gloriar, glorie-se nisto: em me entender e me conhecer, pois 

eu sou o SENHOR, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me 

agrado dessas coisas, diz o SENHOR. 

Você quer lutar contra o orgulho? Leia a Bíblia, estude as Escrituras. Deus é 

maior que você, coloque seus olhos em Deus, em de gloriar e colocar as esperanças 

nisso. Em entender o Senhor, em conhecer. O conhecimento de Deus é uma bomba para 

seu orgulho! Por isso que não dá para aguentar um crente que diz: Pastor, eu não gosto 

de ler. Não! Uma coisa é eu não gostava de ler, porque agora tu gostas. Não é 

possível, lê pausadamente, faz o culto com tua mulher, se precisar lê de novo. Uma 

maneira de ser humilde e lançar a ansiedade sobre Deus. A preocupação excessiva com 

o dia de amanhã é uma forma de orgulho. Deus cuida de nos.  



Beleza? falei tudo isso aqui volta comigo para Jeremias. Eu já estou 

terminando. Jeremias 9.23. 

23 Assim diz o SENHOR: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte 

na sua força, nem o rico nas suas riquezas.  

Estou falando sábio, não é tu aí, aqui é o forte não e tu que tem um limãozinho 

e está se achando. Nem o rico, rico mesmo. Tu já conheceste um rico, rico de verdade? 

Estou falando rico, aquele que diz que vai construir um shopping. Estou falado disso. 

Não é para colocar esperanças nessas coisas, não é. Qual é a saída disso? Está no verso 

24. 

24 Mas quem se gloriar, glorie-se nisto: em me entender e me conhecer, pois 

eu sou o SENHOR. 

Você quer lutar contra o orgulho leia a Bíblia. Estude a Bíblia estude a 

Escritura conheça ao Senhor. Você tira os olhos de você e bota os olhos em algo que é 

maior que você, maior que tudo, maior que sua riqueza, maior que a sua força, maior 

que sua sabedoria você coloca seus olhos em Deus. A saída está no verso 24 está em 

conhecer em se alegrar nisso. Em colocar suas esperanças nisso. Em entender o senhor 

o conhecimento de Deus é uma bomba no seu orgulho. Por isso que não dá para aturar o 

crente que diz que não gosta de ler. Uma coisa é tu não gostavas de ler hoje tu gostas. 

Como assim cara deus se revelou para gente em um livro. E o cara não gosta de ler. 

Então agora gosta. você quer lutar contra o orgulho leia a Bíblia. Faz o culto com a tua 

mulher, leia a Escritura não leia rapidinho. Leia pausado, leia com calma e se tiver que 

ler de novo, leia de novo. Se tiver que parar para entender o que o texto está dizendo, 

pare. Você tem que ter tempo em Deus, conhecer Deus. Você quer guerrear contra o 

orgulho foco no conhecimento de Deus. Orgulhosos não oram, orgulhosos não cultuam 

em família. Orgulhosos não cantam não estudam a Bíblia em humildade, orgulhosos 

não ofertam.  

Porque que o orgulho é algo tão terrível? Você pensa, porque que o orgulho é 

algo nojento? Hebreus diz. Jesus diz eu e o pai somos um. Colossenses capitulo 2, verso 

9 Diz:  

9 pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 

Ou seja, se eu quero entender Deus eu olho para Jesus. Porque Jesus me revela 

quem é Deus. Presta Atenção Jesus revela quem é Deus. Porque ele é o Deus que se faz 

homem. Jesus revelou o que de Deus? Filipense capitulo 2.5-11. 

5 Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, 

6 que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus 

algo a que devesse se apegar, 

7 mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e 

fazendo-se semelhante aos homens. 



8 Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a 

morte, e morte de cruz. 

9 Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está 

acima de qualquer outro nome; 

10 para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na 

terra e debaixo da terra, 

11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus 

Pai. 

Jesus também fala em Mateus capitulo 11; 28  

28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos 

aliviarei. 

Jesus é o que? Humilde. Vocês vão encontrar descanso. Jesus nos ensinou o 

que sobre Deus? Que Deus é humilde. Porque eu falei no começo sobre inspiração, 

revelação e iluminação? Nós nunca chegaremos à conclusão de um Deus humilde e 

totalmente contra humano o mundo nunca criou a ideia de um Deus humilde. Pode ver 

os deuses que eles faziam na antiga Grécia, eram deuses orgulhosos, caprichosos 

porque esse é o raciocínio natural das coisas. O deus é um deus orgulhoso soberbo 

porque ele grandioso ele é caprichoso. Ele não é gracioso ele não é amoroso, essa é a 

mentalidade humana. Mas o Evangelho nos apresenta um Deus humilde. Por isso que o 

teu orgulho é uma afronta contra Deus. Porque Deus sendo Deus ele é humilde. E tu 

sendo um pedaço de bosta és orgulhoso, vaidoso, soberbo. Soberbo do que cara? O que 

tu tens para ser soberbo? Não tem nada. 

Então o evangelho nos chama a nos arrependermos, e nós podemos confessar e 

confiar porque Jesus é humilde. A humildade de Jesus vem sobre a minha vida. A 

grande troca de Lutero: Fui orgulhoso, até hoje agi com orgulho e soberba, mas eu 

posso olhar para Jesus e ele me perdoa e a humildade dele vem sobre a minha vida. 

Uma vez um cara colocou uma frase de efeito, um cara que coloca frases de efeito na 

internet, um pastor que vive colocando frase de efeito. Daí ele colocou assim: Se você 

disser que é humilde você já não é mais. Nossa que bonito né? Bah um negócio... E eu 

coloquei lá Jesus falando eu sou humilde. Não Jesus é diferente! Daí eu coloquei tah! 

Botei Paulo falando em coríntios. Porque eu sou humilde. Não! Mas Paulo, a então tá, 

vale ninguém está bom. É óbvio que não vai sair por aí dizendo: Ah eu sou humilde, na 

verdade tu é um “baita” orgulhoso e o evangelho serve para nós lutarmos contra isso. O 

modelo é Jesus. Deus pode quebrar isso em você. Jesus perdoa você porque ele é 

humilde. Jesus recebe orgulhosos porque ele é humilde. Jesus abençoa orgulhosos, 

porque ele é humilde. Nosso Deus é um Deus humilde. Não precisava, Deus não precisa 

de você, ele quer você. Deus não precisa do teu louvor, ele quer o teu louvor. Deus não 

precisa que você cante, ele quer que você cante. Ele não precisa da sua oferta, ele quer 

que você oferte. Deus não precisa da tua presença no culto, mas ele quer a sua presença 

no culto. Deus não precisa de você na eternidade.  



Vou te dizer um negócio o céu vai ser céu sem o Matheus. Nós não vamos 

estar lá assim ai meu Deus não tem graça isso aqui porque o Matheus não está. A razão 

não é que o Matheus vai alegrar. Até porque se nós queremos alegrar não vamos 

chamar o Matheus. A razão de o Matheus estar no céu é porque Deus quer o Matheus. 

Imagina o céu não vai ter graça porque o Jackson não está lá. Não, não, o céu vai ser até 

melhor se eu não estiver lá. A razão é que eu sinto de estar no céu é porque Deus me 

quer lá. Porque o nosso Deus é humilde ele nos chama ao arrependimento hoje. 

Ficamos de pé vamos orar. 

Senhor nós te louvamos, nos te bendizemos tu és bom. 

Tua misericórdia dura para sempre para todo, todo sempre. 

Tu quebras o nosso orgulho, tu destróis o nosso orgulho na cruz Senhor. 

No nome bondoso de Jesus que possamos estar humilhados diante do Senhor. 

Que possamos lançar diante do Senhor nossa ansiedade no nome Santo de 

Jesus. 

Nos perdoa, nos limpa. 

Senhor seja o preço pelo nosso pecado, salva aqui esta manhã; 

Salva, quebranta, que o Senhor Deus se mostre aquele que salva pecadores 

orgulhosos nos seus pecados. 

Nos limpa no teu sangue, no bondoso no eterno e maravilhoso nome de Jesus. 

Por favor, faz isso por nós, faz isso por nós.  

Em teu nome Senhor nos ajude a estar em missão esta semana cuidando uns 

dos outros, amando uns ao outros. 

 Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. 

Amém 


