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LUTE CONTRA O ORGULHO 

Provérbios 13.10 

 
1. Leitura: Salmo 90. 1-2 

2. Cântico: Coração igual ao teu 

IBSPLAY: https://youtu.be/YDU7fLlEF6k 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 13.10 –  Da soberba só resulta a discórdia 

Soberba ou orgulho é um exagerado senso de superioridade pessoal, 

arrogância e altivez de espírito (Champlin). A soberba é pecado e, por isso, é 

ofensa a Deus (Provérbio 21.4), mas, além disso, segundo esse provérbio 

bíblico, a soberba tem impacto nos relacionamentos. O texto mostra como uma 

atitude de soberba trará brigas e discussões. Uma pessoa orgulhosa não 

conseguirá ouvir as opiniões e explicações do outro, acabando com a 

possibilidade de diálogos verdadeiros. Nunca acha que pode aprender com os 

outros, porque acha que só ele mesmo é sábio. Paulo diz que não uma pessoa 

não deve pensar de si mesmo além do que convém (Romanos 12.3). Isso é 

soberba.  

Além disso, o soberbo apenas ver o erro do outro e nunca o seu próprio, 

diferente do que Jesus alertou, “tire primeiro a trave do seu olho e então você 

verá claramente” (Mateus 7.5), o altivo nem percebe que tem uma trave em seu 

olho. Muitos preferem “vencer” uma discussão, mesmo que isso custe a paz e 

harmonia. Paulo alerta que, se necessário for, devemos preferir sofrer o dano do 

que haver discórdias (1 Coríntios 6.7). 

Como você tem agido em seus relacionamentos? Como alguém humilde 

ou soberbo? Tem prestado atenção ao que o outro fala ou só ouve a si mesmo? 

Tem se visto como alguém que é falho ou seus olhos são altivos, vendo sempre 

os outros com superioridade pecaminosa? 

https://youtu.be/YDU7fLlEF6k
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Mas a sabedoria está com os que se aconselham 

O contraste deste provérbio está na humilde atitude de buscar e ouvir 

conselhos. Diferente do soberbo que enxerga apenas a sua opinião como boa o 

suficiente para ser ouvida e seguida, o sábio reconhece que encontra sabedoria 

nos conselhos que recebe. O sábio é ensinável, pronto a crescer em sabedoria. 

Quantas vezes desperdiçamos bons conselhos e seguimos 

orgulhosamente caminhos errados. Se queremos ser verdadeiramente sábios 

devemos ouvir mais os outros e, com discernimento, agir de acordo com aquilo 

que está coerente com a Palavra de Deus. Você tem tomado conselhos sábios? 

Tem valorizado as pessoas que Deus coloca em sua vida para te ajudar na 

caminhada? 

Lembre-se: a soberba ofende a Deus e provoca problema em seus 

relacionamentos. Os conselhos nos fazem andar em sabedoria. 

 

5. Aplicação: 

a. Você tem sido soberbo em seus relacionamentos? Tem provocado brigas 

e discussões por causa de seu orgulho? Procure ouvir mais e dá atenção 

ao outro. 

b. Seja ensinável e humilde. Busque sempre conselhos sábios para as 

decisões de sua vida. 

6. Intercessão: Ore por missões – BRASIL 

A irmã Aline pede oração pela família. O pai enfrenta vício em bebida e a 

irmã se desviou dos caminhos de Jesus. Ela pede por sabedoria e saúde mental 

para continuar a servir ao Senhor. 
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30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

24º Dia – OSAMA SAEED MUSA KODI 

Oficiais de segurança prenderam e interrogaram o cristão Osama Saeed 

Musa Kodi, em 19 de fevereiro de 2021, sob a acusação de fazer lavagem 

cerebral em cidadãos sudaneses com o apoio de organizações cristãs. Kodi é o 

presidente de uma organização de juventude cristã na capital do estado de Wad 

Madani e tem apoiado a Igreja Sudanesa de Cristo (SCOC, da sigla em inglês) 

em Tamboul. O templo da igreja foi incendiado durante um ataque em janeiro e 

as autoridades locais muçulmanas retiraram a permissão para reconstrução da 

igreja. Além disso, o líder de jovens foi ameaçado de morte caso continuasse 

evangelizando. 

ORE para que Kodi seja ainda mais encorajado pelo Espírito Santo a 

propagar o evangelho. Que ele seja um representante do Reino de Deus onde 

estiver e seja guardado dos extremistas. 


