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O CASTIGO AOS ARROGANTES E O PERDÃO AOS 

TEMEROSOS 

Provérbios 16.5-6 

 
1. Leitura: Salmos 145.1 

2. Cântico: Salmo 139 (Davi) 

IBSPLAY: https://youtu.be/xZ8xgsxxnnA 

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 16.5-6 – Não é a primeira vez que vemos o livro de 

Provérbios mostrar como o orgulho é detestável aos olhos de Deus, mas será 

que nós já aprendemos a sentir o mesmo tipo de rejeição ao orgulho? 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). Será que temos percebido o quanto temos sido orgulhosos? Este texto é 

direto em nos dizer que todo orgulho será castigado, ou seja, não passará 

impune. 

E quanto ao perdão dos nossos pecados, será que podemos ter méritos 

ou motivos pessoais que levariam Deus a nos perdoar? Este provérbio responde 

nos dizendo que o pecado é perdoado pela misericórdia e pela fidelidade. Pela 

misericórdia porque o que mereceríamos seria a justa condenação por eles, mas 

“Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos 

amou” (Efésios 2.4), por meio da fé em Cristo, nos absolve da nossa culpa. Pela 

fidelidade (ou verdade) porque “se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel 

e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça” 1 João 1:9. 

Ele é fiel à sua Palavra e perdoará a todos que a Ele se achegarem arrependidos, 

depositando sua fé em Jesus Cristo. 

Por fim, o texto fala de uma vida continuamente vivida no temor do 

Senhor. Aquele que experimenta o perdão reconciliador dos seus pecados irá 
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viver temendo a Deus e se afastando do mal. Isso é a santificação do crente, 

quando vivemos a cada dia buscando obedecer a nosso Senhor e Salvador, 

desejando lhe agradar em tudo. Quando andamos em temor ao Senhor nos 

afastamos cada vez mais do mal. 

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

a) Se você já tem tido contato com o evangelho e tem permanecido 

endurecido em seu orgulho, achando que não precisa de Deus, que não 

precisa de um salvador, saiba que será julgado e nada nem ninguém 

poderá te livrar da justa condenação, a não ser a fé em Jesus. Este é o 

tempo de quebrantar seu coração, arrepender-se de seus pecados e 

depositar toda a confiança na obra substitutiva de Jesus Cristo, 

recebendo o perdão e desfrutando uma vida com Deus. 

b) Você tem sido orgulhoso? Jesus disse que devemos aprender com Ele, 

que é manso e humilde de coração (Mateus 11.29). Ao pensar em suas 

atitudes, não se compare aos outros, mas use o próprio Cristo como 

referência de humildade e mansidão. Podemos ir em arrependimento a 

Deus, que por sua misericórdia e fidelidade nos perdoará de nosso 

orgulho; 

c) Se você já foi perdoado, precisa viver no temor do Senhor, se afastando 

do mal. Reavalie suas práticas, amizades, programas de TV, redes sociais 

etc. Faça um exame sincero e veja se estas coisas estão te afastando ou 

te aproximando do mal. Peça ajuda divina para abandonar aquelas que 

não são compatíveis com uma vida no temor do Senhor.  

6. Ore por missões – ÍNDIA 

Ore pelos cristãos que vivem em estados indianos onde vigora a lei 

anticonversão. Nesse contexto, muitos líderes são acusados falsamente, 

agredidos, excluídos da sociedade e têm as igrejas atacadas. 

 


