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O ORGULHO E A HUMILDADE 

Provérbios 16.18-19 

 
1. Leitura: Salmos 75.1 

2. Cântico: Exultação 

IBSPLAY: https://youtu.be/RrA_A_eMQCM 

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 16.18-19 – O homem soberbo é aquele que se acha 

imbatível. Este tipo de pessoa realmente pensa que pode fazer de tudo para 

conseguir o que quer. Ele se acha tão poderoso e forte a ponto de pensar que 

nada o abala. O homem soberbo consegue, assim, ser grandemente tolo, pois 

acha desnecessário receber auxílio de alguém.  

Você se julga alguém que tenta fazer tudo sozinho? Alguém que não 

precisa de ninguém? Bom, essa é a mesma conclusão do soberbo. Esse caráter 

não é nada inocente, muito pelo contrário! Alimentar uma vida em torno de si 

mesmo, “ensimesmada”, é o reflexo do grande abismo entre o homem e Deus.   

O homem orgulhoso, soberbo, que diz encontrar todas as respostas em 

si é o mesmo homem que bate no peito e diz: “eu não preciso de Deus”. Talvez, 

de forma inconsciente, mas ainda assim pecaminosa, nós temos alimentado uma 

vida independente de Deus, uma vida, portanto, orgulhosa.  Muito pelo contrário, 

o servo de Deus deve preferir “ter espírito humilde entre os oprimidos”. A soberba 

é algo tão desprezível aos olhos do Senhor e tão prejudicial para os homens que 

o sábio deve se contentar com uma posição humilde em lugar de querer ser 

quem não é ou ignorar as limitações humanas. 

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

a) Cultive a humildade em secreto – Faça isso por meio de uma vida de 

oração, confiando a Deus e pedindo seu auxílio para todos os momentos. 

https://youtu.be/RrA_A_eMQCM
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Só ora os que confiam em Deus, pois sabem que dependem de algo além 

de si mesmo.  

b) Cultive a humildade em família – Faça isso centralizando a Bíblia no seu 

lar, seja por meio do devocional doméstico ou através de conversas 

bíblicas. Não permita que haja outro Senhor na sua casa que não seja o 

verdadeiro Senhor. 

c) Cultive a humildade em público – Seja no trabalho ou a congregação dos 

Santos, lidaremos com pessoas e isso nos fará necessariamente a buscar 

o conselho de Deus em oração e leitura bíblica. 

d) Não desperdice o seu tempo confiando na força do seu braço – Confie no 

Senhor em todo o tempo, faça isso inclusive agora.  

 

6. Ore por missões – TAJIQUISTÃO 

Apresente em oração os pastores e líderes das igrejas locais, 

especialmente aqueles que são monitorados e detidos pelo governo. Clame para 

que estejam seguros e tenham a fé sustentada por Deus. 


