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Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade; mas o 
homem fiel, quem o achará? 

 

A conversa é barata. O seu vangloriar é inútil. Sua história é irrelevante. O verdadeiro 
caráter é medida pelas ações presentes e os seus resultados, não pelo louvor de si mesmo, 
eventos passados, explicações ou desculpas.  

Provérbios 20:11:- “Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra 
for pura e reta.” 

Mesmo assim os tolos falam mais do que os homens sábios, 

Provérbios 14:33:- “No coração do prudente, repousa a sabedoria, mas o que há no 
interior dos tolos se conhece.” 

Provérbios 29:11:- “Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e 
reprime.” 

e preguiçosos falam mais do que aqueles que trabalham muito. 

Provérbios 26:16:- “Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que sete homens que 
bem respondem.” 

A maioria dos homens ama a si mesmo e rapidamente irão lhe dizer o quanto são 
talentosos e fiéis, mas os verdadeiros realizadores como assim classificados, são raros. 

A conversa é barata. O que você pensa a respeito de si mesmo é enganoso e destrutivo. 

Provérbios 12:15:- “O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos 
ao conselho é sábio.” 

Provérbios 14:12:- “Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são 
os caminhos da morte.” 

Provérbios 16:2,25:- “Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, 
mas o Senhor pesa os espíritos. ... Há caminho que parece direito ao homem, mas o 
seu fim são os caminhos da morte.” 

Provérbios 21:2:- “Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor 
sonda os corações.” 

Jeremias 17:9:- “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; 
quem o conhecerá? 
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Mas o que você diz a respeito de si mesmo, é pior ainda. 

Provérbios 14:3:- “Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio 
preservá-lo-ão.” 

Provérbios 25:14:- “Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o 
homem que se gaba falsamente de dádivas.” 

Provérbios 27:1:- “Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que 
produzirá o dia.” 

Eclesiastes 10:11-14:- “Se a cobra morder antes de estar encantada, então, remédio 
nenhum haverá no mais hábil encantador. Nas palavras da boca do sábio, há favor, 
mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é a estultícia, 
e o fim da sua boca, um desvario péssimo. Bem que o tolo multiplique as palavras, 
não sabe o homem o que será; e quem lhe fará saber o que será depois dele?” 

Tiago 3:5:- “Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes 
coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia.” 

Nem Deus nem os homens se interessam pelas suas opiniões em geral, e em especial 
quando diz respeito a si mesmo. Se você diz aos outros que você é bom em alguma coisa, é 
porque há falta de evidência para prová-la, do contrário, porque você o diria? As 
testemunhas são suficientemente estúpidas na promoção de novos produtos, mas chegam a 
ser ridículas quando falam de si mesmas. 

Os homens há muito desfrutam dos pecados condenatórios da arrogância, da ostentação, 
da presunção, do orgulho, do amor próprio e da auto-estima. Mas hoje estes males 
destrutivos são engrandecidos nos atletas populares e líderes arrogantes, e são promovidos 
como sendo a panacéia para a maioria dos problemas psicológicos ou relacionais. As 
teorias da auto-estima são adoradas, apesar do fato de que apenas servem para cobrir de cal 
os pecados da presunção e do egoísmo. Psicologistas humanísticos foram sempre 
enganados, mas quando os chamados líderes cristãos promovem esta visão narcisista da 
vida, a verdade corre perigo.  

II Timóteo 3:1-5:- “Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos 
trabalhosos; porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, 
soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto 
natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os 
bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de 
Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.”  

No dia da propaganda, do ‘marketing’ em massa, e relações públicas, há uma ênfase 
perversa a respeito da aparência sobre a realização, na percepção sobre a realidade, em 
frases curtas sobre a substância,nos sentimentos sobre os fatos. Devido à constante 
comunicação verbal pelo telefone, pela internet, televisão, rádio e email, há uma ênfase 
perversa a respeito das palavras sobre as ações. Esta distorção criou uma situação em que o 
se gabar é aceito acima dos resultados.  

Mas ainda hoje existem homens fiéis que farão o que devem fazer. 

Salmos 12:1:- “Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos; porque são 
poucos os fiéis entre os filhos dos homens.” 
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II Timóteo 3:13:- “Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, 
enganando e sendo enganados.” 

Atletas se gabam de suas habilitas e conquistas, e os políticos afirmam ser quase divinos 
naquilo que prometem realizar. Grandes homens não precisam se auto-promover, pois os 
outros farão isto para ele. Grandes homens nunca se curvam ao elogio próprio; os seus 
louvores vêm de outras pessoas. 

Provérbios 27:2:- “Louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os 
teus lábios.” 

Se os outros homens não te louvam pela tua grandeza, é porque há uma razão óbvia para 
isso! 

Onde está a humildade de Salomão? Como rei de Israel e um filho bem favorecido de 
Davi, ele admitiu que era uma simples criança no entendimento. 

I Reis 3:5-9:- “E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e 
disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande 
beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou 
contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face; e 
guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu 
trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu 
servo em lugar de Davi, meu pai; e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, 
nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, 
que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um 
coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o 
bem e o mal; porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo?” 

Deus amou esta confissão, assim como os homens sábios que a lê. Onde está a humildade 
de Paulo? Apesar de ser o maior dos apóstolos, ele admitiu que era o menor dos menores 
de todos os santos. 

Efésios 3:8:- “A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de 
anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de 
Cristo.” 

Onde está a humildade de Agur? Como autor do capítulo 30 de Provérbios, ele admitiu a 
sua ignorância. 

Provérbios 30:1-4:- “Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a 
Itiel, a Itiel e a Ucal: Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém; não tenho 
o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento 
do Santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus 
punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as 
extremidades da terra? Qual é o seu nome, e qual é o nome de seu filho, se é que o 
sabes?” 

Estes três grandes homens não louvavam a si mesmos, mas nós os louvamos. 

Não fale a respeito de suas realizações. Deixe que uma promoção o faça! Não se gabe de 
um grande casamento. Deixe que o seu marido espalhar a notícia! Não fale a respeito de 
sua santidade pessoal. Deixe que os frutos e as perseguições prová-la! Não fale a respeito 
de sua caridade e bondade para com os outros. Deixe que o número de seus devotados 
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amigos seja a medida! Não diga o quanto que podem confiar em você. Que o seu nível de 
crédito conte a verdade. Não diga o quanto você teme e ama a Deus; Deixe que a sua vida 
mudada e o testemunho de outros a seu respeito, o prove!  

I Tessalonicenses 1:6-10:- “E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, 
recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira 
que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou 
a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os 
lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos 
necessidade de falar coisa alguma; porque eles mesmos anunciam de nós qual a 
entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, 
para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem 
ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.” 

I João 2:4:- “Aquele que diz: Eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é 
mentiroso, e nele não está a verdade.” 

Leitor, para de falar de si mesmo! Demonstre o seu grande caráter a Deus e aos homens 
pelas suas ações. Tiago ridicularizou o cristianismo baseado somente na fé, que é mais do 
que as decisões carnais que a maioria dos evangelistas exigem hoje em dia! 

Tiago 2:14-26:- “Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver 
as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a irmã estiverem nus e 
tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, 
aquentai-vos e fartai-vos; e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que 
proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. 
Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras; mostra-me a tua fé sem as tuas 
obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? 
Fazes bem; também os demônios o crêem e estremecem. Mas, ó homem vão, 
queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não 
foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem 
vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada, e 
cumpriu-se a Escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado 
como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é 
justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, 
não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os 
despediu por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem o espírito está 
morto, assim também a fé sem obras é morta.” 

Ele exaltou as obras como sendo superiores à fé como evidência do conhecimento de Deus 
e na obtenção de Sua aprovação. Jesus, Paulo e Pedro ensinaram a mesma doutrina baseada 
na conduta. 

Mateus 7:21:- “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no Reino dos céus, 
mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.” 

II Coríntios 5:9-11:- “Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer 
presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de 
Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou 
bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os 
homens à fé, mas somos manifestos a Deus; e espero que, na vossa consciência, 
sejamos também manifestos.” 
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II Pedro 1:5-12:- “e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai 
à vossa fé a virtude, e à virtude, a ciência, e à ciência, a temperança, e à temperança, 
a paciência, e à paciência, a piedade, e à piedade, o amor fraternal, e ao amor 
fraternal, a caridade. Porque, se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos 
deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois 
aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se 
esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer 
cada vez mais firme a vossa vocação e eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais 
tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no Reino 
eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-
vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na 
presente verdade.”  

A auto-justificação é um dos mais condenatórios pecados entre todos. Uma vez 
contagiado, como é que você vai ser curado? Você não sabe que você está adoentado. De 
quem você aceitaria a repreensão?  Você já se convenceu de que a sua situação diante de 
Deus é excelente. 

Lucas 18:9-14:- “E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, 
crendo que eram justos, e desprezavam os outros: Dois homens subiram ao templo, 
a orar; um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo 
desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, 
roubadores, injustos e adúlteros; nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes 
na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando 
em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, 
dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador! Digo-vos que este desceu 
justificado para sua casa, e não aquele; porque qualquer que a si mesmo se exalta 
será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado.” 

Ouça a Jesus Cristo! Ele falou para os líderes religiosos mais conservadores e respeitados 
nos Seus dias, “... Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas 
Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é 
abominação.” (Lucas 16:15).  

Logo, logo, você estará prestando contas da sua vida a Deus, e então a verdade será 
conhecida. Suas palavras de auto-louvor e auto-justificação, serão apenas pontos a mais 
contra você. Prepare-se para te encontrares com o teu Deus! Jesus Cristo, o Abençoado e 
Todo Poderoso, lhe julgará pelas suas palavras e pelas suas ações. 

Mateus 12:34-37:- “Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo 
maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom 
tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas 
más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de 
dar conta no Dia do Juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas 
palavras serás condenado.” 

Ele lhe deu um aviso alertando que seria melhor que você tivesse palavras más e boa 
realização do que palavras boas e má realização. 

Mateus 21:28-33:- “Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-
se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, 
respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se 
ao segundo, falou-lhe de igual modo; e, respondendo ele, disse: Eu vou, senhor; e 
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não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-
lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante 
de vós no Reino de Deus.” 

Muitos ministros de auto-promovem mais do que promovem a Jesus Cristo. Eles se 
chamam seus ministérios pelos seus próprios nomes, e eles cultivam lisonjeadores para 
manterem ativos os cultos de suas respectivas personalidades. Basta ler os protetores de 
capas dos livros que escrevem! Mas o Senhor Jesus Cristo irá humilhá-los num instante de 
tempo, pouco antes de lançá-los no inferno. Ele dirá a esses auto-louváveis histórias de 
sucesso, “Eu nunca vos conheci.” 

Mateus 7:21-23:- “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no Reino dos 
céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão 
naquele Dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, 
não expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? E, 
então, lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que 
praticais a iniqüidade.”  

 

Leitor, você é bem conhecido pelas suas ações fiéis e resultados que são compatíveis com a 
palavra de Deus? Ou você tem que ajudar as pessoas se lembrarem, dando a eles pequenas 
dicas ou explicações a respeito de como você é tão fiel? Esqueça a conversa! Meça a si 
mesmo somente pelas suas ações, realizações, consistências e resultados; concentre-se nas 
ações que a palavra de Deus considera mais importante; e faça-os somente para a glória de 
Deus. Possa o Senhor lhe abençoar a ser um dos raros fiéis desta geração. 

 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado.   
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