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ORGULHO E VAIDADE 

Provérbios 21.4 

 

1. Leitura: Salmo 111.1 

2. Cântico: Seja engrandecido 

IBSPLAY: https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q 

3. Confissão/Gratidão – Em oração eu posso colocar minha vida em suas 

mãos, confiando que o Senhor me livrará de toda vaidade e orgulho que ainda 

eu possa ter. Ajuda-me a sempre ser humilde e dependente de Ti, Senhor. Em 

nome de Jesus, amém! 

4. Leia Provérbios 21.4 – O texto fala de dois pecados que dominam e 

marcam a vida das pessoas que não temem a Deus: olhar arrogante e coração 

orgulhoso. Por lâmpada, ou lavoura, podemos entender neste texto como algo 

que mostra ou evidencia algo. 

Estes são pecados que já apareceram outras vezes no livro de 

Provérbios. 

O primeiro pecado que caracteriza os ímpios é o olhar arrogante, ou 

olhar altivo. Este pecado encabeça a lista das seis coisas que Deus aborrece 

(cf. Provérbio 6.17). Pessoas com olhos altivos estão sempre vendo os outros 

com superioridade pecaminosa. Desprezam o próximo.  

Fomos criados todos à imagem e semelhança de Deus e, apesar da 

humanidade estar caída no pecado, ninguém deve desprezar o outro seja por 

motivos econômicos, sociais, raciais etc. Mesmo sem palavras, podemos 

expressar um terrível sentimento de desprezo pelo outro. Entretanto, somos 

chamados a amar o próximo. Deus detesta quando alguém olha com 

desprezo para o outro. Não podemos agir com altivez. 

O segundo pecado apresentado como marca das pessoas que estão 

afastadas de Deus é o coração orgulhoso. Orgulho ou soberba é um 

exagerado senso de superioridade pessoal, arrogância e altivez de espírito 

(Champlin). É a pessoa vaidosa, cheia de si, autocentrada. 

https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q
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Percebe-se a semelhança dos dois termos. Ambos são explicitamente 

chamados de pecado e são ofensas diretas a Deus. Ambos desprezam a 

Deus. Podemos ver isso no Salmo 10.4, onde o salmista faz a ligação entre o 

orgulho e o afastamento de Deus: “Por causa do seu orgulho, o ímpio não o 

busca; todos os seus pensamentos são: Não há Deus”.  

Por isso, Deus não deixa esses pecados passarem desapercebidos. 

Em Isaías, Deus promete coisa muito dura contra os altivos e arrogantes: “Os 

olhos altivos do homem serão abatidos, e a altivez dos varões será 

humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia” (Isaías 2:11)  

Esses pecados também nos afastam do próximo e quebra o 

mandamento divino de amarmos ao próximo. O desprezo pelo próximo é uma 

atitude oposta à compaixão que devemos demonstrar (Provérbios 14.21). 

Somos chamados a ter compaixão pelo próximo, como reflexo da nossa 

filiação a Deus (Lucas 6.36). 

Por fim, importa refletir mais uma coisa: quem é marcado por esses pecados. 

Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore (Mateus 7.16-18). Uma 

pessoa altiva e orgulhosa demonstra, conforme este provérbio, que é alguém 

ímpio, ou seja, alguém que não teme a Deus e despreza Sua Palavra. Por 

isso, o verdadeiro filho de Deus não pode ser marcado pelo altivez e orgulho. 

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

a) Você tem sido soberbo em seus relacionamentos? Tem 

desprezado alguém em casa, no trabalho, escola ou igreja? Peça 

perdão a Deus e ao ofendido. 

b) Ainda que possamos cair no pecado da altivez ou orgulho, 

isso não pode nos caracterizar. Devemos ser humildes e compassivos 

uns com os outros (Efésios 4.32). Clame a Deus para trabalhar a 

humildade e amor ao próximo; 

c) Aqueles que são filhos de Deus devem refleti-lo em todas 

as falas, pensamentos e ações. Devemos odiar o que Deus odeia (o 

pecado), por isso é sempre oportuno o autoexame e a reflexão de se 
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nossas ações e pensamentos estão de acordo com o caráter santo de 

Deus. 

 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

DIA 19: PASTOR RACHID SEGHIR E NOUH HAMIMI 

Os dois cristãos foram condenados na Argélia por “proselitismo” em 27 

de fevereiro de 2021. Como punição por compartilhar o amor de Jesus, eles 

devem ficar dois anos presos e pagar multas. 

O pastor Seghir é um cristão ex-muçulmano e já tinha sido condenado 

em 2007 por prática ilegal de uma religião não islâmica. Ele e outro cristão 

foram acusados de orar em um prédio sem permissão para ser religioso. Além 

disso, os seguidores de Jesus foram denunciados por tentar compartilhar uma 

fé não islâmica entre os muçulmanos argelinos. 

Outros dois cristãos de origem muçulmana da área da Cabília também 

foram recentemente condenados por blasfêmia, recebendo sentenças de seis 

meses e três anos, respectivamente. 

ORE 

Pelo pastor Rachid e Hamimi para que eles recebam o consolo de 

Deus e sejam testemunhas do amor de Jesus dentro da prisão. Ore também 

para que sejam libertados em breve. 


