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A HUMILDADE QUE PRECEDE A HONRA 

Provérbios 15.33 

 
1. Leitura: Salmos 48.1 

2. Cântico: Toma o meu coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/bhYKGQMwSZ0 

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 15.33 - Você já olhou para um esportista recebendo o prêmio 

da vitória e desejou está no lugar dele? Talvez até se imaginou naquele lugar 

recebendo aplausos e a medalha. Mas já pensou em quanto esforço e dedicação 

ele enfrentou para chegar lá? Em geral, queremos atalhos. Queremos chegar 

rápido a resultados que exigem esforço, obediência e dedicação. Podemos até 

querer ter sabedoria e receber honra, mas será que estamos dispostos a andar 

no caminho que leva a esses lugares? 

Muitas vezes desejamos sabedoria para sermos reconhecidos e 

aplaudidos. Pode ser que a honra que desejamos seja apenas o louvor dos 

homens (“Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem 

vistos por eles; porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa 

junto do Pai de vocês, que está nos céus” Mateus 6:1), mas não a honra que faz 

Deus ser conhecido e reconhecido em nós. Lembremos que nosso coração é 

fonte constante de orgulho, soberba e louvor próprio. 

Este provérbio traça a rota da sabedoria e da honra e passa por dois 

caminhos: o temor do Senhor e a humildade. Devemos lembrar que o livro de 

Provérbios desde o começo destaca o temor do Senhor como princípio da 

sabedoria (Pv 1.7). Essa verdade não é nova para quem tem lido Provérbios. 

Vimos, quando refletimos em Pv 9.10, que esse temor gera confiança no Senhor 

e não medo. É um temor que gera reverência, respeito e admiração. O temor do 

Senhor é um modo de viver em dependência total de Deus. 

https://youtu.be/bhYKGQMwSZ0
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      E quanto à humildade? Humildade é o contrário da arrogância. É a atitude 

oposta à busca da própria glória e confiança nas próprias capacidades. É 

dependência total da graça de Deus. 

A prática da vida cristã, inclusive todos os ensinamentos que temos 

aprendido em Provérbios só é possível quando tivermos humildades. Por 

exemplo, como receber um conselho ou uma repreensão se não com 

humildade? Como ouvir e aprender se não tivemos um coração humilde? 

Precisamos de verdadeira humildade para viver uma vida que agrada a Deus.  

Este versículo também aponta para Jesus na medida que Jesus é o 

exemplo máximo de humildade que redundou em honra. Lemos em Filipenses 

2.8-9: “ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por 

isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de 

todo nome”. Mas Jesus não é apenas um exemplo de pessoa humilde, devemos 

lembrar que só Ele poderia se entregar na cruz para resgatar pecadores e sua 

obra foi completa e eficaz. 

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

a) Se você deseja a verdadeira sabedoria e a honra que glorifique a Deus, 

ande no caminho certo: temor do Senhor e humildade; 

b) A verdadeira honra que podemos receber é aquela que não é buscada 

por nós mesmos, mas a que vem de Deus para a glória Dele. 

 

6. Ore por missões – INDONÉSIA 

Os jihadistas do país foram encorajados com a vitória do Talibã no 

Afeganistão. Ore pelos cristãos ex-muçulmanos de Aceh, onde a sharia está em 

vigor. Que sejam guardados e supridos em todas as necessidades. 

 


