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Deus concede graça aos humildes (Tiago 4:6-12) 
A pregação de hoje é a continuação daquilo que vimos na semana passada sobre 
a raiz do conflito. Talvez você se lembra da pergunta feita por Tiago: “De onde 
vêm as guerras e contendas que há entre vocês?” A resposta foi que a raiz de tal 
conflito não é encontrada primariamente na outra pessoa, mas na guerra espiritual 
acontecendo dentro de VOCÊ, dentro do seu coração. 

De fato, isso é tão importante que Tiago vai reiterar essa ideia mais uma vez no 
final da passagem de hoje; como se fosse um tipo de parêntese. Só que ele faz 
isso de uma forma um pouco diferente. Então, antes de trabalhar a parte central 
da passagem de hoje nos versos 6-10, eu quero olhar para a forma que ele fecha 
essa seção nos versículos 11-12. A gente vai começar no fim e depois dar uma ré! 
Então vamos lá. Versículo 11: 

Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga 
o seu irmão, fala contra a Lei e a julga. Quando você julga a Lei, não a está 
cumprindo, mas está se colocando como juiz. 12 Há apenas um Legislador e 
Juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu 
próximo? 

Talvez você não veja a conexão de imediato, mas eu acho que isso é apenas outra 
forma de dizer a mesma coisa que ele disse nos versículos 1-5. Ou seja, a razão 
que nós “falamos mal uns dos outros”, julgando nosso irmão ou irmã, é 
precisamente porque estamos preocupados principalmente com o pecado deles, 
e não o nosso! 

Então, no encerramento dessa passagem que aborda o tema do conflito 
relacional, Tiago nos mostra mais uma vez que brigas e contendas surgem quando 
a nossa preocupação principal é o pecado da outra pessoa. Ou seja, quando 
julgamos a outra pessoa ao invés de olhar principalmente para a guerra que está 
acontecendo em nossos próprios corações. Porque as palavras ofensivas fluem a 
partir de uma postura de julgamento, não uma postura introspectiva e espiritual 
para a qual Tiago nos chamou. 
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E falar mal uns dos outros dessa forma simplesmente não tem lugar entre irmãos, 
entre crentes em Cristo. Pelo contrário, quando Cristo reina em nossos corações, 
confiamos a nós mesmos e aos outros plenamente a Deus. Tiago está nos 
exortando para ter cuidado. Porque há uma forma de falar mal e julgar que, em 
essência, é se colocar no lugar do grande Juiz e Legislador, ignorando a viga em 
nossos próprios olhos. 

Então, novamente, os versos finais dessa seção são apenas outra forma de dizer 
que a raiz do conflito não é encontrada primariamente na outra pessoa, mas na 
guerra espiritual acontecendo dentro de VOCÊ. E felizmente, na semana passada, 
Tiago começou a nos dar alguma esperança quando ele disse que em Seu amor, 
Deus anseia por nós com ciúmes!  

Ele nos lembrou que a graça de Deus é completamente adequada para atender às 
exigências dessa passagem. Deus é misericordioso e gracioso, e de bom grado 
supre tudo o que precisamos para nos ajudar a lidar com a guerra que está em 
nossos corações. Mas essa graça não é meramente teórica ou teológica. Ela é 
imensamente prática. E Tiago quer que nos apeguemos a ela de uma forma bem 
tangível. Então olhe comigo agora nos versículos 6-10. 

Mas ele nos concede graça maior. Gente, que palavras maravilhosas!! Ele 
concede graça maior. Ou, como outra tradução diz: Ele nos dá cada vez mais 
graça! Ele anseia zelosamente por nós e, portanto, ele concede graça maior. 
Lembre-se que apenas alguns versos atrás, Tiago acabou de nos chamar de 
adúlteros! E isso é verdade. É importante que entendamos a podridão em nossos 
corações. Mas esse entendimento nunca é o fim; é sempre um portal para a graça 
de Deus. Ele concede graça maior! Continuando, então… 

Por isso diz a Escritura: “Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos 
humildes”. 7 Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá 
de vocês. 8 Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pecadores, 
limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. 9 
Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a 
alegria por tristeza. 10 Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. 

Então, se você frequenta essa igreja por mais de cinco minutos, com certeza você 
já me ouviu citar o versículo 6, né?! Nós trabalhamos um retiro de casais inteiro ao 
redor desse tema. Eu já preguei sobre isso quando trabalhamos através das cartas 
de Pedro, porque Pedro cita esse mesmo Provérbio em 1 Pedro 5. E eu devo ter 
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falado isso 3,4 milhões de vezes em outras pregações e em outros contextos. Eu 
estou começando a pensar que Deus quer que ou eu ou vocês realmente 
entendam esse Provérbio!  

Mas, se Deus acha que vale a pena repetir, quem sou eu para discordar! Então, a 
primeira parte desse versículo, “Deus se opõe aos orgulhosos”. Deixe essa 
verdade se enraizar em seu coração mais uma vez. Você consegue pensar em algo 
pior neste mundo do que ter o Deus onipotente do universo ativamente em 
oposição a você? Não simplesmente decepcionado com você ou triste com você 
ou até mesmo frustrado com você, mas ativamente em oposição a você. 

Deus odeia o orgulho. Provérbios 8:13, “Temer o Senhor é odiar o mal; odeio o 
orgulho e a arrogância…” Ou pense no exemplo do Rei Nabucodonosor em 
Daniel 5:20-21: No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e 
endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e 
despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou 
como a de um animal; passou a viver com os jumentos selvagens e a comer 
capim como os bois; e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até 
reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e 
coloca no poder a quem ele quer. E aí!? Isso parece como a oposição de Deus? 

Deus se opõe aos orgulhosos. Você pode ter certeza que é um tipo de oposição 
que eu não quero! Mas também sou grato que há outro lado dessa moeda. 
Porque enquanto Deus se opõe aos orgulhosos, Ele concede graça aos 
humildes. Na verdade, não há muito que eu possa acrescentar a essa verdade. 
Lembre-se que Tiago acabou de dizer que Deus “nos concede graça maior”! Mas 
para quem ele concede tal graça?! Aos humildes.  

Então, gente, você quer a graça de Deus em sua vida? Você quer que a graça de 
Deus seja derramada sobre você na igreja, nos seus relacionamentos, nas suas 
famílias, em seus conflitos? Vista-se de humildade. Você quer que a graça de Deus 
seja encontrada em seu trabalho? Vista-se de humildade. Você quer ver a graça de 
Deus poderosamente presente em seu casamento? Vista-se de humildade.  

Se vestir de humildade é se colocar debaixo da fonte da graça de Deus - em todas 
as áreas da nossa vida. Enquanto ele ativamente se opõe aos orgulhosos, Deus 
adora derramar sua graça aos humildes. Temos visto isso repetidamente! A 
humildade é o solo fértil e preparado para o derramamento da graça de Deus.  
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Mas sobra uma pergunta, né? Como? Como podemos nos humilhar dessa forma? 
Que bom que você perguntou. Porque Tiago nos dá quatro formas bem práticas. 
Então, olhem comigo começando com o versículo 7: 

1. Portanto, submetam-se a Deus. 

Veja só a conexão. “Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos 
humildes. Portanto, submetam-se a Deus.” Esse é o primeiro passo. Eu não tenho 
muito o que acrescentar a esse ponto, porque isso não é muito diferente de um 
dos pontos principais da semana passada. Essa submissão relaciona-se à 
pergunta: O que reina em seu coração?  

Tiago nos mostrou esse tipo de humildade quando ele nos chamou a substituir os 
desejos mundanos que reinam em nossos corações com o Rei dos reis e Senhor 
dos senhores que anseia zelosamente por nós. Isso é o que significa se submeter a 
Deus. É colocar Deus em seu devido lugar, reinando nos corações daqueles que 
Ele ama e por quem ele morreu. E este é um dos primeiros passos práticos da 
humildade - se submeter ao senhorio de Deus. Em segundo lugar: 

2. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. 

Agora, não há dúvida de que somos responsáveis por nosso próprio pecado. Mas, 
seria errado e imprudente ignorar o fato de que há um elemento demoníaco por 
trás de toda rebelião humana. Enquanto Adão e Eva foram inteiramente 
responsáveis por suas próprias escolhas, a tentação externa do diabo foi uma 
parte muito real, e faz uma grande parte de nossa história e nossa vida. 

De fato, em Efésios, Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus 
precisamente por causa dessa verdade. Por quê? “Para poderem ficar firmes 
contra as ciladas do Diabo, 12 pois a nossa luta não é contra seres humanos, 
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de 
trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.” (Efésios 6:11-
12) 

Então, se humilhar diante de Deus necessariamente envolve resistir ao diabo. 
“Resistir” significa ficar contra ou se opor. E a promessa é que ele, sem dúvida, 
fugirá. Isso é tão bom. A Bíblia diz que “aquele que está em vocês é maior do que 
aquele que está no mundo.” Temos a certeza de que, seja qual for o poder do 
inimigo, Cristo em nós é maior. 
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A gente às vezes pensa que a guerra espiritual é como um cabo de guerra entre 
dois poderes iguais, o poder do mal e o poder do bem. Deus de um lado, o diabo 
do outro. Mas gente, isso não é o que cremos como cristãos. Deus reina! Isso é 
fato!  

Cristo triunfou e já está assentado nos lugares celestiais! O diabo é um fantoche 
nas mãos de um Deus soberano. Basta ler o livro de Jó para você ver. Portanto, a 
promessa para nós é: Resistam ao Diabo, e ele certamente fugirá de vocês. Então, 
o que significa “resistir” ao Diabo? 

Bom, Tiago não nos diz explicitamente. Mas eu acho que conseguimos ter uma 
melhor ideia a partir de outras partes da Bíblia, especialmente 1 Pedro 5 e Efésios 
6. 1 Pedro 5:8-9 diz: Estejam alertas e vigiem. O Diabo, o inimigo de vocês, 
anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 9 
Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. A primeira sugestão é encontrada 
aqui no versículo 9. Resistam-lhe. Como? Permanecendo firmes na fé. Esse é um 
bom começo. A fé é o ingrediente central. Vamos ver Efésios 6:16, então. 

Além disso, usem o escudo da [o quê?] fé (!) ,com o qual vocês poderão 
apagar todas as setas inflamadas do Maligno. Isso é tão importante. O que o 
inimigo está tentando destruir? Sua fé! Ele quer devorar você devorando sua fé. 

E se você pensar sobre o contexto aqui em Tiago de brigas e contendas, não há 
nenhuma circunstância em que o diabo é mais habilidoso em lançar setas 
inflamadas de dúvida, incredulidade, amargura e tristeza em nossos corações do 
que conflito e sofrimento. Não há nada que possa fazer o diabo parecer mais forte 
ou seu rugido soar mais alto do que o nosso sofrimento, pecado, brigas ou 
contendas. 

Não é justamente nessas situações que tendemos a protestar contra Deus, 
questionar Deus e sua bondade, e até mesmo seu amor por nós? E nada poderia 
trazer maior satisfação ao inimigo. Então, nos humilhamos diante de Deus 
permanecendo firmes em nossa fé, erguendo o escudo da fé. Porque a fé, por 
natureza, é algo que olha não para nós mesmos, mas em direção a Deus. É isso 
que a fé é por essência - o desviar do nosso olhar de nós mesmos em direção a 
Deus. 

É impossível ser orgulhoso ou se vangloriar, e ao mesmo tempo confiar em Deus 
mediante a fé. Romanos 3:27 diz: “Onde está, então, o motivo de vanglória? É 
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excluído. Baseados em que princípio? … No princípio da fé”. A fé e o orgulho 
são opostos polares. Então, uma forma prática de se humilhar diante de Deus é de 
resistir ao diabo, permanecendo firmes na fé! Desviando nossos olhos de nós 
mesmos e em direção a Deus.  

Em terceiro lugar, nos humilhamos diante de Deus quando nos aproximamos de 
Deus. Versículo 8: 

3. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! 

Eu acho irônico que em todo nosso pecado - em nossos conflitos, em nossas 
tribulações, nossos desafios - a nossa tendência em geral é de nos afastarmos 
lentamente de Deus. Na verdade, isso não é nossa natureza em todos os 
relacionamentos?  

Quando eu tenho conflito com a Jessica, o meu instinto natural é de ir para o meu 
canto, ligar a TV ou fazer qualquer coisa para evitar encarar os problemas. A única 
coisa que eu não quero fazer naquele momento na minha carne é de me 
aproximar dela. Eu quero fugir. Agora, se tenho a tendência de ser assim com a 
Jessica, quanto mais com Deus! 

E eu acho que Tiago está muito ciente disso. Por isso que ele nos lembra que a 
humildade faz exatamente o oposto. É precisamente no poço do pecado que 
somos chamados a correr para Deus, nos aproximarmos de Deus, e não fugir para 
longe dele. E quando fizermos isso, a promessa é que “ele, então, se aproximará 
de vocês”. Que promessa linda!  

Eu mencionei a parábola do filho pródigo na semana passada. Mas não é isso um 
dos pontos principais da parábola? Eu acho que vale a pena ler a narrativa toda do 
filho pródigo porque tem muito a ver com o que estamos abordando aqui! Lucas 
15:11-24: 

“Um homem tinha dois filhos. 12 O mais novo disse ao seu pai: ‘Pai, quero a 
minha parte da herança’. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. 13 
“Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi 
para uma região distante; e lá desperdiçou os seus bens vivendo 
irresponsavelmente. 14 Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome 
em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. 15 Por isso foi 
empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu 
campo a fim de cuidar de porcos. 16 Ele desejava encher o estômago com as 
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vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 
17 “Caindo em si, ele disse: ‘Quantos empregados de meu pai têm comida de 
sobra, e eu aqui, morrendo de fome! 18 Eu me porei a caminho e voltarei 
para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. 19 Não sou mais 
digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus empregados’. 20 
A seguir, levantou-se e foi para seu pai. “Estando ainda longe, seu pai o viu e, 
cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. 21 “O filho 
lhe disse: ‘Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser 
chamado teu filho’. 22 “Mas o pai disse aos seus servos: ‘Depressa! Tragam a 
melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em 
seus pés. 23 Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e 
alegrar-nos. 24 Pois este meu filho estava morto e voltou à vida; estava 
perdido e foi achado’. E começaram a festejar o seu regresso. 

O filho, depois de ter desperdiçado tudo o que o pai lhe deu, se humilhou e se 
aproximou do pai. Qual foi a resposta do pai? Enquanto o filho ainda estava longe, 
“seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou”.  

Em outras palavras, enquanto o filho ainda estava longe, o pai se aproximou dele. 
Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pessoal, Jesus pagou por 
isso na cruz. A nossa tendência de nos afastarmos de Deus é porque pensamos 
que temos que merecer isso primeiro. Mas nós não nos aproximamos de Deus 
com base em algum mérito nosso. Nos aproximamos de Deus com base somente 
nos méritos de Cristo! 

Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, 
Jesus, o Filho de Deus … aproximemo-nos do trono da graça com toda a 
confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos 
ajude no momento da necessidade. 

Não siga suas inclinações de se afastar de Deus por causa do pecado ou de 
conflitos ou quaisquer outras tribulações. Aproxime-se com confiança do trono da 
graça, e ele se aproximará de você. 

E por último, versículos 8-9, nos humilhamos diante de Deus com o 
arrependimento genuíno. 
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4. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, 
purifiquem o coração. 9 Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. 
Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. 

Note que o arrependimento genuíno envolve uma mudança tanto na disposição 
interior (“purifiquem o coração”) quanto no comportamento exterior ligado a essa 
nova disposição (“limpem as mãos”). Este é um chamado para um arrependimento 
drástico e genuíno. E eu sei que esses versículos, especialmente a segunda parte, 
parecem duros para os nossos ouvidos modernos e sensíveis. Entristeçam-se, 
lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. 

Nossa, que palavra alegre e encorajadora, né?! Mas eu acho que é um lembrete 
muito necessário para a nossa geração. Porque temos desenvolvido uma atitude 
tão casual em relação ao pecado. Nós presumimos tanto da natureza 
misericordiosa de Deus que acabamos, às vezes, ignorando a seriedade do 
pecado diante de um Deus santo. E Tiago quer que vejamos o pecado do jeito 
que ele realmente é para que possamos lidar com ele apropriadamente.  

E gente, vale a pena destacar mais uma vez que ele está falando do seu pecado. 
Não o pecado daqueles ao seu redor ou do mundo; seu pecado. Não a corrupção 
geral no Brasil ou na política; mas a corrupção em seu coração. Quebrantamento 
sobre o nosso próprio pecado faz parte do que significa nos humilharmos diante 
de Senhor.  

Tiago está falando de uma tristeza genuína, um luto verdadeiro em relação ao 
nosso próprio pecado; um quebrantamento sobre as formas em que nós temos 
rejeitado o senhorio de Cristo em nossos corações em favor de nossos próprios 
desejos.  

E eu acho importante observar mais uma coisa aqui no texto. Essa questão de “se 
entristecer e lamentar e chorar” não é algo que a gente simplesmente faz. Pelo 
menos eu não tenho essa habilidade, de simplesmente chorar e lamentar o meu 
pecado.  

Mas é importante entender que esse é o último passo em uma progressão que 
começou com uma postura de submissão a Deus, depois resistência ao diabo 
mediante a fé, e depois uma aproximação de Deus. Ou seja, a humildade que 
surge dessas coisas é o que quebranta e prepara os nossos corações para um 
lamento e arrependimento genuíno.  
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Então, gente, em meio a uma palavra tão difícil e pesada, temos que concluir com 
a verdade que vimos lá no início - Deus concede graça maior para tudo isso! Essa 
é a base de tudo que temos visto. Deus concede graça maior. Por isso diz a 
Escritura, “Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes”.  

Então, talvez Deus esteja chamando alguns de nós para a humildade nessa manhã. 
Para uma humildade que se submete ao senhorio de Cristo, resiste ao diabo e se 
aproxima de Deus pela fé, e então genuinamente se arrepende diante dele com 
quebrantamento. 

Se assim for o caso, lembre-se da promessa no versículo 10. Humilhem-se diante 
do Senhor, e ele os exaltará. Eu não consigo ler esse versículo sem pensar no 
exemplo do próprio Jesus. Então, quero encerrar o nosso tempo observando esse 
exemplo em Filipenses 2. 

Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente 
considerem os outros superiores a si mesmos. 4 Cada um cuide, não somente 
dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de 
vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que 
o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si 
mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo 
encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a 
morte, e morte de cruz! Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu 
o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre 
todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que 
Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. (Filipenses 2:3-11) 

O que quero destacar dessa passagem é que o caminho de Jesus para a glória 
necessariamente passou pela humildade de se esvaziar, de assumir a humanidade 
e de morrer a morte terrível de uma cruz romana. Mas, no tempo devido, ele foi 
exaltado à mais alta posição!  

Seja qual for a sua situação de conflito, pecado ou desespero em que você se 
encontra hoje, há uma promessa inabalável para você aqui em Tiago: Humilhem-
se diante do Senhor, e ele os exaltará. Eu não estou prometendo “vitória” 
necessariamente. Estou prometendo o que a Bíblia promete - graça maior! Graça 
para te sustentar, seja na vitória, seja no sofrimento!  
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E o fato é que Jesus não apenas exemplificou o caminho da humildade, ele o 
comprou para nós, nos capacitando para segui-lo por esse caminho. Não há 
caminho mais reto para a graça de Deus em nossas vidas do que a humildade. 
Então, seja qual for a situação em que você se encontra hoje, seja em conflito ou 
em qualquer outra área, eu digo novamente, Humilhem-se diante do Senhor, e 
ele os exaltará. Vamos orar. 


