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TRÊS  MODOS  de  HUMILDADE 
 
 
 

MATÉRIAS  para  PODER  ELEGER  BEM  
 
 
 
[163] 2ª nota. O assunto das eleições 
começar-se-á desde a contemplação de 
Nazaré ao Jordão inclusive, isto é, já no 
quinto dia, conforme se explica a seguir. 

Nota: O trabalho de decidir começa 
desde o anúncio da felicidade na 
montanha, que é o quinto dia,  
levando em conta o que se segue, 
abaixo: 

 
 
 Depois de ajudar-nos a descobrir as armadilhas que “enganam o homem”, a descobrir a 
“vida verdadeira” de Jesus (Duas Bandeiras), e a lutar contra nossos “enroscos” para chegarmos 
a ser livres, sentindo-nos “indiferentes” (Três Binários), estamos preparados para poder buscar e 
eleger o que Deus quer de nós, que será nossa maneira de viver o “para” do P.F.. 
 
 
 

TRÊS  MODOS  de  HUMILDADE  
 
 

[164] 3ª. nota.  Antes de entrar nas eleições, é 
muito bom, para que o homem se afeiçoe à 
verdadeira doutrina de Cristo Nosso Senhor, 
considerar e atentar para os seguintes três 
modos de humildade, pensando neles 
repetidas vezes durante o dia, e fazendo os 
colóquios como adiante se dirá. 

Nota. Antes de entrar nas decisões, e 
para preparar o coração para seguir, 
de verdade, a Jesus, é de muita ajuda 
deter-se a avaliar três níveis distintos 
de amizade e entrega a Jesus, pensando 
neles em vários momentos do dia, e 
tendo os diálogos que logo se seguem: 

 
 
- Antes de entrar nas eleições; Antes de entrar nas decisões: antes de começar a busca para 
conseguir eleger minha melhor maneira de viver o “para” do P.F., s.Inácio nos pede para dar uma 
parada. 
 
- para que o homem se afeiçoe (deseje a) à verdadeira doutrina (vida) de Cristo Nosso Senhor; 
para preparar o coração para seguir, de verdade, a Jesus: acertaremos em nossa eleição, 
quando elegermos uma vida que valha a pena. Nas Duas Bandeiras, vimos que a “vida 
verdadeira” era a de Jesus. Neste momento, s.Inácio quer que nosso desejo vá sendo seguir, de 
verdade, a Jesus. 
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- é muito bom, considerar e atentar (parar, para tomar consciência) para os seguintes três 
modos de humildade; é de muita ajuda deter-se a avaliar três níveis distintos de amizade e 
entrega a Jesus: no final das Duas Bandeiras, fizemos alguns esclarecimentos1. Ali, víamos que 
a soberba é o começo de todo pecado (que são maneiras de causar dano aos demais e a si 
mesmo) e, chega-se à soberba quando: 
 

• ou não respeitando e não escutando – 1ª. semana2. 
 
• ou enganando-se porque estamos enroscados em coisas (riquezas), em nossa imagem 

(honra vã) – 2ª. Semana. 
 
 Nas Duas Bandeiras, s.Inácio nos avisou que da soberba vêm todos os vícios (egoísmo, 
abusos, excessos, etc.), enquanto que desde a humildade (simplicidade) é que se abre para a vida 
verdadeira. 
 
 Se agora temos que buscar a vida que Deus quer, que é nossa maneira de viver o “para” 
do P.F., é necessário ver em que modo de humildade nós estamos, pois se vivermos em 
soberba, nunca acertaremos.  
 
-  pensando neles repetidas vezes durante o dia; pensando neles em vários momentos do dia: 
este exercício não é nem uma meditação e nem uma contemplação, e sim, é pensar, em vários 
momentos, em que modo de humildade estou. 
 
-  e fazendo os colóquios como adiante se dirá; e tendo os diálogos que logo se seguem: é não 
apenas pensar, mas também comentar com a Virgem, com Jesus e com Deus Pai, o que se vai 
descobrindo ou sentindo. 
 
 

1º.  modo  de  humildade: 
 
 

[165] 1º modo de humildade. O primeiro 
modo de humildade é necessário para a 
salvação eterna e consiste em que eu me 
abaixe e humilhe tanto quanto estiver em 
mim, para que em tudo obedeça à lei de Deus 
Nosso Senhor, de tal maneira que, ainda que 
me fizessem senhor de todas as coisas criadas 
neste mundo, não cogitaria em transgredir, 
mesmo para salvar a própria vida temporal, 
um mandamento, quer divino, quer humano, 
que me obrigue sob pecado mortal. 

 
1º nível: É quando se decide por 
Jesus por motivação própria, por ter 
caído na conta de que viver para Ele 
e para sua causa é a melhor maneira 
de preencher a vida de liberdade e de 
sentido. Esta decisão, quando firme, 
significa muita coisa; e para cumpri-
la é necessária muita liberdade e 
entrega. 

                                                 
1  Ver pgs. 279-280, Esclarecimento à meditação das Duas Bandeiras, 2ª. Semana. 
 
2   EE 50, pgs. 132-133, Pecado dos anjos, 1ª. Semana.  
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- O primeiro modo de humildade é necessário para a salvação eterna: este modo de humildade 
contém tudo o que vivemos na 1ª. Semana. Ali, pedíamos vergonha, dor e aborrecimento por 
tudo o que ia contra o P.F., e que temíamos pudesse chegar a destruir nossa própria vida. 
 
- e consiste em que eu me abaixe e humilhe tanto quanto estiver em mim: isso é o respeito e a 
escuta, que é o contrário da soberba. 
 
- para que em tudo obedeça à lei de Deus Nosso Senhor3: é somente respeitando e escutando a 
Deus e aos demais, que podemos viver o “para” do P.F. e sair da “prisão” do próprio egoísmo. 
 
- de tal maneira que, ainda que me fizessem senhor de todas as coisas criadas neste mundo 
(nem o poder e nem o ter muito), não cogitaria em transgredir (que nem me passe pela cabeça ir 
em contra de um mandamento), mesmo para salvar a própria vida temporal (de que me serve 
“salvar a pele”, se me vejo “podre”), um mandamento, quer divino, quer humano (o que Deus 
quer, que nos respeitemos uns aos outros), que me obrigue sob pecado mortal (que não me leve 
a arruinar minha vida). 
 
- Tudo isto é viver para Jesus e Sua própria causa, a única maneira de preencher minha 
própria vida de liberdade e de sentido. 
 
- Esta decisão (1º modo de humildade), quando firme, significa muita coisa; e para cumpri-
la é necessária muita liberdade e entrega. 
 
 

2º.  modo  de  humildade: 
 
 

[166] 2º. modo de humildade. O segundo 
modo é mais perfeito que o primeiro e 
consiste em que eu me ache em tal 
disposição, que não queira nem tenha mais 
afeição a ter riqueza que pobreza, a querer 
mais honra que desonra, a desejar vida longa 
mais que curta, sendo igual serviço de Deus 
Nosso Senhor e proveito de minha alma. E 
assim, mesmo em troca de todas as coisas 
criadas, ainda que me tirassem a vida, eu não 
pensaria sequer em cometer um pecado 
venial. 

 
 
 
2º nível: Neste nível, há uma entrega 
mais completa a Jesus e à Sua causa, 
e não, agora, por motivação própria, 
mas sim por Jesus mesmo, numa 
amizade pura para com ele, em quem 
se acredita plenamente. 

 
- O segundo modo é mais perfeito que o primeiro: não é como o 1o. modo de humildade. Aqui, 
rejeita-se tudo o que for contra o “para” do P.F. e arruína a vida4. 

                                                 
3  Ver os 10 mandamentos, pgs. 42-45, da Apresentação, Primeiro modo de Orar.  
 
4   1ª. Semana.  
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- e consiste em que eu me ache em tal disposição, que não queira nem tenha mais afeição a ter 
riqueza que pobreza, a querer mais honra que desonra, a desejar vida longa mais que curta: 
sinto-me livre de todo enganche; estou indiferente. Esta é o 3ª. Classe de homem (binário)5. 
 
- sendo igual serviço de Deus Nosso Senhor e proveito de minha alma (é o “para” do P.F.): 
sendo para maior ou menor serviço de Deus, significa que não é o mesmo para mim - “ou um 
ou outro” - (estar indiferente) mas sim, que eu teria que fazer o “melhor” ou deixar o “pior”. 
 
- E assim, mesmo em troca de todas as coisas criadas (nem por muito que me dessem), 
 
- ainda que me tirassem a vida (ainda que eu perdesse a vida), 
 
- eu não pensaria sequer (nem me passaria pela imaginação), 
 
- em cometer um pecado venial: s.Inácio, até agora, somente nos falou do pecado mortal  (que 
nos leva à ruína e faz mal para os outros). Pecado venial seria o enrosco que nos tira a liberdade, 
levando-nos, pouco a pouco, a fazer o que não queríamos (causar dano e arruinar nossa vida). 
 
 

3º.  modo  de  humildade: 
 
 

[167] 3º modo de humildade. O terceiro modo 
é humildade perfeitíssima: a saber, quando, 
incluindo o primeiro e segundo e sendo igual 
o louvor e glória da Divina Majestade, para 
imitar e assemelhar-me mais efetivamente a 
Cristo Nosso Senhor, quero e escolho antes a 
pobreza com Cristo que a riqueza, opróbrios 
com Cristo coberto deles que honras, e 
prefiro ser tido como néscio e louco por 
Cristo, que primeiro tido como tal, a passar 
por sábio e prudente neste mundo. 

3º. Nível: Nele, há uma amizade e um 
carinho muito maiores. É quando se dão 
dois caminhos, nos quais se pode servir por 
igual, e com os mesmos resultados, a Jesus e 
ser leal a Ele e trabalhar por Sua causa. E,  
destes dois, a pessoa prefere aquele que se 
parece mais de perto com o de Jesus. Ou 
seja, aquele em que há mais pobreza, 
humilhações e menosprezos, e não por outra 
razão que não seja a de que Jesus foi pobre, 
subestimado e desprezado. 

 
 

- O terceiro modo é humildade perfeitíssima: a melhor para eu acertar em minha decisão. 
 
- a saber, quando, incluindo (supondo que estou no...) o primeiro e segundo: se eu não estou na 
1º. (respeitar e escutar a Deus nos demais, para não abusar nem causar dano = 1ª. Semana), nem 
no 2º. (estar livre de todo enrosco que me possa enganar = 2ª. Semana), não posso passar ao 3º 
modo de humildade, pois estaria sendo falso. 
 
 
 
                                                 
5  Ver pgs. 290-291 – 3º binário – 2ª. Semana. 



Apontamentos para dar os Exercícios Espirituais de s.Inácio de Loyola 

SEGUNDA  SEMANA                                                           TRÊS  MODOS  de  HUMILDADE 

301 

 
- e sendo igual o louvor e glória da Divina Majestade (Deus) = P.F.. Recordar o que dissemos 
no 1º. modo de Humildade. 
 
- para imitar e assemelhar-me mais efetivamente (realmente) a Cristo Nosso Senhor: recordar a 
petição de EE 1046 (o conhecimento de Jesus deve levar-me a mais amá-Lo e a mais segui-Lo), 
e Duas Bandeiras (a vida de Jesus era a verdadeira). 
 
- quero e escolho antes a pobreza com Cristo que a riqueza, opróbrios (insultos) com Cristo 
coberto deles que honras, e prefiro ser tido como néscio e louco por Cristo, que primeiro tido 
como tal, a passar por sábio e prudente neste mundo: Nas Duas Bandeiras, vimos as 
armadilhas que todos temos e nelas podemos cair: a ambição e a própria imagem que nos leva à 
soberba. Livrar-se disto não era tão fácil. No entanto, quando uma pessoa se encontrou, de 
verdade, com Jesus (conhecimento interno) e teve seu coração preenchido por Ele, ela o seguirá 
com gosto7. 
 
 O que a força de vontade não consegue, é conseguido pelo carinho. Ao ver Jesus pobre e 
desprezado, ficará difícil e ridículo buscar o luxo e acreditar-me “o máximo”. A vida verdadeira 
de Jesus livra-me de todos os medos que me amarram. 
 
 Resumindo: ler o que disse Felix Palencia. E, cair na conta de que “a pessoa prefere o 
caminho que se parece mais de perto com o de Jesus”, com o objetivo de “servir por igual e 
com os mesmos resultados a Jesus”, porque se servimos mais nesse outro caminho, é nesse 
que temos que seguir. 
 
 
[168] Nota. Assim sendo, a quem deseja 
alcançar este terceiro modo de humildade, 
muito lhe aproveita fazer os três colóquios 
das classes de homens mencionadas acima, 
pedindo que o Senhor Nosso o queira 
escolher para esta terceira maior e melhor 
humildade, para mais o imitar e servir, se for 
igual ou maior serviço e louvor de Sua 
Divina Majestade. 

Nota: A quem desejar este terceiro 
nível de entrega carinhosa a Jesus, 
muito lhe ajudará repetir os diálogos 
do exercício dos três tipos de gente, 
pedindo ser escolhido para este nível 
mais profundo e elevado de entrega, 
de amizade, de convivência e de 
carinho. 

 
 Como já repetimos várias vezes, ser libertado nesse 3º. Modo de Humildade não está em 
nossas mãos. Para alcançá-lo, ajuda muito fazer os 3 colóquios das Duas Bandeiras8 e Três 
Classes de Homens9. E, sem sair do “para” do P.F. = se for igual ou maior serviço e louvor de 
Sua Divina Majestade (Deus). 

                                                 
6  Ver pgs. 214-215, EE 104, Petição, Contemplação da Encarnação, 2ª. Semana. 
 
7  EE 104 – o mesmo acima.  
 
8  Ver pgs. 277-278, Tríplice colóquio, Duas Bandeiras. 
 
9   Ver pgs. 292-293, Tríplice colóquio, Três Binários. 
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