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ABANDONE O ORGULHO 

Provérbios 15.25 

 
1. Leitura: Salmo 130. 1-4 

2. Cântico: Em espírito, em verdade 

IBSPLAY: https://youtu.be/b9MwavlB1ak 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 15.25 – O orgulho é uma das terríveis heranças da entrada 

do pecado no mundo. Adão de forma orgulhosa imputa a Deus o seu pecado: 

“foi a mulher que Tu me deste”; Caim desprezou o conselho de Deus: “o pecado 

jaz a porta, cumpre a ti dominá-lo.”; O orgulho e soberba encheram os corações 

dos homens na torre de babel e como consequência temos até hoje a barreira 

das línguas: “... edifiquemos uma cidade.... e tornemos nosso nome celebre.”  

Estes são alguns dos exemplos onde vemos que o orgulho do homem o 

afastou de Deus. No texto de hoje, fica evidente o desprezo que Deus tem pelo 

homem orgulhoso, e como Ele trata todos aqueles que se enchem de soberba. 

Sua ruína é certa, Deus o fará reconhecer que não é nada além de pó. No salmo 

2 vemos como Deus enxerga o homem: Ri-se aquele que habita nos céus; o 

Senhor zomba deles. Salmos 2:4. O orgulho é algo terrível, que nos impede de 

manter um relacionamento com Deus, nos afastando dEle. O homem sem Deus 

será envergonhado e não subsistirá, seu orgulho de nada servirá e não impedirá 

de sofrer as consequências de desprezar a Deus. Porém, este pecado não está 

distante de nós crentes, salvos e redimidos por Cristo. Por vezes incorremos 

neste terrível pecado. É necessário reconhecer sua malignidade e o quanto o 

orgulho impacta nosso relacionamento com Deus e o próximo. Na segunda parte 

do versículo, vemos a figura de uma viúva, que nos remete a uma atitude 

totalmente contrária ao orgulho. Na figura da viúva, aquela que Deus mantém 

seu cuidado e providência (herança), devemos encontrar uma atitude humilde e 

de total dependência a Deus. Uma viúva era o retrato de alguém sem recursos, 

sem perspectivas e que necessitava do auxílio, sustento e proteção de outrem. 

https://youtu.be/b9MwavlB1ak
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Muitas vezes, sem condições de obter sustento, a viúva era colocada a 

margem da sociedade e não é sem motivo que existiam leis específicas (levirato) 

para o povo de Deus de modo a preservar e sustentar mulheres nesta condição. 

Aprendemos na figura da viúva, a olharmos para Deus, como aquele de quem 

virá o socorro. A esperar e confiar em Deus em toda e quaisquer situações. A 

depositar nossa total dependência aquele que é capaz de prover, sustentar e 

manter nossa vida com o seu poder e graça. Esta postura no crente, é 

recompensada com o agir soberano e gracioso de Deus. Procuremos com 

diligência lutar contra o orgulho e viver na dependência exclusiva de Deus, 

reconhecendo-o como único e suficiente provedor em tudo. 

 
5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

• Dependa de Deus através da oração. A figura da viúva na bíblia é um 

exemplo de alguém que não tem a quem recorrer, que depende da 

bondade e misericórdia de outros. De igual modo, precisamos depender 

de Deus para tudo. Uma das formas de cultivar esta dependência e 

mantendo um relacionamento com Deus na oração. Ao orarmos, 

colamos nossas súplicas, petições e agradecimentos diante daquele que 

é soberano, poderoso, sábio e justo. A oração é uma atitude de 

dependência pois sabemos que tudo que temos e precisamos provém 

do nosso Deus. 

• Combata o orgulho. O orgulho nos afasta de Deus e por isso deve ser 

combatido. Alguém orgulhoso não deposita em Deus confiança, não 

reconhece a providência divina e passa a confiar em si mesmo. 

Produzimos o falso sentimento que resolvemos tudo com nossas próprias 

forças e recursos, e aos poucos, Deus passar ser uma figura distante, que 

faz parte em alguns momentos pontuais de nossa vida. O orgulho impede 

que reconheçamos nossas limitações, fraquezas e pecados, e nos deixa 

enganados em nossa autossuficiência. Lute contra o orgulho, espelhe a 

humildade de Cristo e dependa de Deus completamente. 
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Ore por missões – MARROCOS 

Interceda por Saffiya*, uma cristã marroquina. Ela está à procura de outros 

cristãos na cidade em que vive. Peça a Deus para que ela encontre um bom 

grupo para compartilhar sua fé. 


