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Humilhou-se a si Mesmo,  

para ser Exaltado por Deus 
 

Ap 1.12-18 
“E voltei-me para ver quem falava comigo. E, ao voltar-me, vi sete 
candeeiros de ouro,13 e no meio dos candeeiros um semelhante a 
filho de homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à altura do 

peito com um cinto de ouro;14 e a sua cabeça e cabelos eram brancos 
como lã branca, como a neve; e os seus olhos como chama de 
fogo;15 e os seus pés, semelhantes a latão reluzente que fora 

refinado numa fornalha; e a sua voz como a voz de muitas águas.16 
Tinha ele na sua destra sete estrelas; e da sua boca saía uma aguda 

espada de dois gumes; e o seu rosto era como o sol, quando 
resplandece na sua força.17 Quando o vi, caí a seus pés como morto; 

e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas; eu sou o 
primeiro e o último,18 e o que vivo; fui morto, mas eis aqui estou vivo 
pelos séculos dos séculos; e tenho as chaves da morte e do inferno”. 

 
Jesus veio ao mundo porque Deus tinha um propósito no coração: “Salvar 
a humanidade perdida”.  
 
Jesus obteve êxito e cumpriu completamente o propósito para o qual 
nascera e não só isso, esse propósito continua se cumprindo até hoje e o 
será eternamente.  
 
Hoje, Jesus é o Senhor revestido de Glória e Poder eternos, mas teve que 
humilhar-se a si mesmo muitas vezes, antes de ser exaltado por Deus. 
  
Conosco não será diferente, quando uma pessoa nasce em Cristo é 
porque Deus já tem um propósito estabelecido em Seu coração, que 
somente aquela pessoa pode cumprir. 
 
Aqueles que direcionam a própria vida no cumprimento da vontade de 
Deus e por isso, permitem que se cumpram os propósitos estabelecidos 
nos céus, descobrem a alegria e o prazer pela vida, porque estão ligados à 
Fonte de vida. 
                
Deus sempre trabalha antecipado. Nada é deixado para cima da hora. Por 
isso, você nasceu com os recursos necessários para cumprir a vontade do 
Pai, por toda a sua existência. 
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No entanto, temos que aprender com o exemplo do nosso Senhor e 
Salvador e deixar que Deus molde o nosso caráter e retire toda a palha 
que certamente impedirá nosso êxito em cumprir o nosso propósito de 
vida. 
 
1. JESUS DESCEU DO CÉU AO VENTRE DE UMA MULHER (Fp 2.5-8) 
“Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus 
tinha: Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. 
Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a 
natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, 
vivendo a vida comum, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte  
e morte de cruz. 
 
Isso nos fala de HUMILDADE. Jesus humilhou-se a si mesmo, por isso foi 
exaltado por Deus, pois, a humildade precede a honra. 
 
O orgulho e a arrogância não tratados, têm sido os piores inimigos dos 
servos de Deus. Essas duas ervas daninhas tem desviado muita gente 
talentosa do verdadeiro propósito. 1 Pe 5.5,6 - Semelhantemente vós, os 
mais moços, sede sujeitos aos mais velhos. E cingi-vos todos de 
humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos 
soberbos, mas dá graça aos humildes. 6 Humilhai-vos, pois, debaixo 
da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte; 
 
2. JESUS DESCEU DO TRÔNO À UMA MANJEDOURA  
(LC 2.7) “Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino 
em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles 
na pensão”. 
 
Isso nos fala de CONFORMIDADE. Não se trata de conformismo ou 
comodismo. É estar pronto para ser colocado por Deus no lugar que Ele 
planejou. É ser a pessoa certa no lugar certo. 
 
Tem muita gente ocupando o lugar errado, mesmo pensando ser o lugar 
em que devería estar, por acharem que tudo que vem de Deus tem que ter 
“glamour”, tem que fazer estardalhaço, tem que ser grande, tem que 
chamar a atenção. 
 
O problema é que no lugar errado a provisão que é do Reino não chega, 
daí o esforço ser dobrado, daí a canseira e o esgotamento fisíco, 
emocional e espiritual. 
 
Quando nos conformamos com o lugar de Deus para nós, seja no trôno ou 
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na manjedoura, da rocha sairá água, nas trevas sempre brilhará a luz, a 
terra dura e sêca se tornará fértil e sempre haverá refrigério e descanso 
para nossa alma.  
 
O mais importante é sabermos aonde Deus quer estejamos, o resto Ele 
fará! Jo 14.1 - Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede 
também em mim. 
  
 
3. JESUS DESCEU DA GLÓRIA ÀS ÁGUAS DO BATISMO 
(MT 3.13-15) “Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão a 
fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a 
mudar de idéia, dizendo assim: Eu é que preciso ser batizado por ti, e 
tu queres que eu o batize? Mas Jesus respondeu: Deixe que seja 
assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. 
E João concordou”. 
 
Isto nos fala de OBEDIÊNCIA. Obediência à vontade de Deus e a vontade 
de Deus são os princípios eternos.  
 
Jesus submeteu-se a João Batista, honrando-o como sua autoridade no 
ministério terreno e como o seu pastor, porque queria que as Escrituras 
fossem cumpridas. 
 
A desobediência nos leva a queimar etapas importantes em nosso 
aprendizado. Etapas importantes no trabalha de Deus em moldar o nosso 
caráter. 1 Sm 15.22 - Samuel, porém, disse: Tem, porventura, o Senhor 
tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à 
voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o 
atender, do que a gordura de carneiros 
 
 
4. JESUS DESCEU DO REINO À JERUSALÉM PARA MORRER  
(LC 13.31-33) “Naquele momento alguns fariseus chegaram perto de 
Jesus e disseram: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. 
Jesus respondeu: Vão e digam para aquela raposa que eu mandei 
dizer o seguinte: Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e 
curando pessoas e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus 
continuou: Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e 
depois de amanhã; pois um profeta não deve ser morto fora de 
Jerusalém. 
 
Isto nos fala de CONVICÇÃO. Jesus tinha plena convicção de que era 
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profeta e de que seu trabalho abençoava as pessoas, por isso, nada o 
pararia. 
 
Quando temos a certeza de estarmos na vontade de Deus, não importa os 
riscos que virão, só queremos seguir a diante e concluir a obra proposta. 
 
O medo de passar fome, de perder as amizades, da rejeição por parte dos 
familiares, de ser esquecido e etc... tem impedido muitos de continuarem 
cumprindo o propósito de Deus. No entanto, se estamos na vontade de 
Deus, mesmo as derrotas aparentes, se tornam motivo de gozo e de glória 
ao nome do Senhor. II Co 12.9,10 - e ele me disse: A minha graça te 
basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de 
boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que 
repouse sobre mim o poder de Cristo. 10 Pelo que sinto prazer nas 
fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas 
angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que 
sou forte. 
  
5. DESCEU DA SUA SANTIDADE AO INFERNO PARA PREGAR AOS 
MORTOS (EF 4.8-10) 
“O que quer dizer - ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até 
os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. 
Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, 
para encher todo o universo com a sua presença. 
  
Isso nos fala de TESTEMUNHO. Tetemunhar é pregar o Evangelho aos 
perdidos. É ir aonde as pessoas ainda estão na lama, com o firme 
propósito de tirá-las de lá. 
 
O testemunho eficaz é precedido pela humildade, conformidade, 
obediência, convicção e dado no contexto certo. 
 
O testemunho deve ser o resultado de uma vida moldada ao Evangelho. 
É pelo nosso testemunho que muitos serão arrebatados do inferno. 
 
 
Conclusão:  
 
Temos que nos submeter aos princípios do Evangelho para que o Poder e 
a Glória de Deus se revelem em nossa vida. 
 
Após descer cinco vezes, Jesus foi exaltado e hoje tem o nome acima de 
todo nome. Tornou-se Rei dos reis e Senhor dos senhores.Tem em Suas 
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mãos as chaves da morte e do inferno! 
 
Quantas vezes você está disposto a descer para ver o propósito de Deus 
cumprir-se attaravés de sua vida? 


