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O ORGULHO LEVA À HUMILHAÇÃO 

Provérbios 11.2 

 
1. Leitura: Salmos 149.1 

2. Cântico: Ele é exaltado 

IBSPLAY: https://youtu.be/22c5Flzd8Iw 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por toda misericórdia e graça 

dispensada em nossas vidas, crendo que nunca seremos abandonados, certos 

de que, Deus não virou as costas para nós neste momento mesmo nesses dias 

de tamanhas incertezas. 

4. Leia Provérbios 11.2 – O soberbo  é aquele que deseja ser mais do  

que é, e ainda se coloca acima dos outros para humilhá-los e envergonhá-

los. O soberbo é aquele que superdimensiona a própria imagem e diminui 

o valor dos outros.  

E o narcisista que, ao se olhar no espelho, dá nota máxima para si 

mesmo, aplaude a si mesmo, ao mesmo tempo que endereça  suas vaias 

aos que estão ao redor. Por isso, o sábio diz que,  em vindo a soberba, 

sobrevêm a desonra. A soberba é a sala de espera da desonra. É o 

corredor do vexame. E a porta de en trada da vergonha e da humilhação.  

A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, declarando guerra contra 

ele. Por outro lado, com os humildes está a sabedoria. O humilde é aquele 

que dá a glória devida a Deus e trata o próximo  com  honra. A humildade 

é o palácio onde mora a sabedoria.  

Os humildes são aqueles que se prostram diante de Deus, 

reconhecen do seus pecados e nada reivindicando para si mesmos; 

estes, em tempo oportuno, serão exaltados por Deus. A Palavra de Deus 

é categórica em nos dizer que Deus humilha os sober bos, mas exalta os 

humildes. O reino de Deus pertence não aos soberbos, mas aos humildes 

de espírito. 

O sábio nesse texto são o homem ou mulher descritos na segunda 

parte, a qual os qualifica como “humildes”. Esses são também aqueles que 

https://youtu.be/22c5Flzd8Iw
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portam consigo não a tolice do primeiro, mas a “sabedoria”. Assim sendo, 

trata-se de pessoas que querem fazer parte de um grupo e não sobrepujá-

lo. Não querem destaque para si, mas o bem do grupo e o resultado 

almejado. São pessoas tratáveis, respeitosas, amorosas e de fácil 

convivência. Como não se acham melhor que os outros, estão sempre 

prontos para aceitar novas ideias que condigam com a glória e a honra de 

Deus. São ótimos servos do Senhor. 

 

5. Aplicação:  

a. A virtude cristã, exemplificada na própria pessoa de Cristo, é a humildade, 

característica que se fundamenta no interesse pelos outros. 

b. Jesus chamou a vir a Ele todos os humildes, para dEle aprenderem (Mt. 

11.28). Assim procedem todos aqueles que estão na escola da 

humildade, não da arrogância, são pessoas que estão sempre 

predispostas a aprenderem, por isso alcançarão maturidade espiritual.  

 

6. Intercessão: 

Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda por cada 

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – MARROCOS 

Peça pela vida de Amal*, a única jovem cristã na aldeia onde mora. A vida 

é difícil para ela, pois anseia por outros seguidores de Jesus ao seu redor. Ore 

para que ela encontre outros cristãos na região. 


