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RETRATO DO ZOMBADOR 

Provérbios 21.24 

 

1. Leitura inicial: Salmo 120.1 

2. Cântico: Reis das nações 

IBSPLAY: https://youtu.be/S1xihinmikM 

3. Confissão/Gratidão – Permaneça entre mim e toda a contenda, que 

nenhum mal aconteça, nem o pecado corrompa os meus dons, zelo, 

realizações. Que eu possa seguir o dever e não qualquer dispositivo tolo de 

mim mesmo. Não me permita laborar em obra que Tu não abençoarás, para 

que eu possa servi-Te sem desonra ou débito.  

4. Leia Provérbios 21.24 – O indivíduo vaidoso e arrogante que trata os 

outros com orgulho e desprezo é um zombador.  O  soberbo   é aquele que 

se julga melhor do que os outros. Coloca-se acima de todos e, por isso, 

sente-se  no  direito  de  zombar dos outros. Julgando-se mais importante 

do que é, exalta a si mesmo acima dos demais e enche-se de indignação 

quando não é honrado e tratado de  forma diferenciada.   

A Bíblia menciona o fariseu que foi ao templo (cf. Lc 18.9-14) e, em 

vez de orar, fez um discurso de autoelogio, proclamando suas pretensas 

virtudes e comparando-se ao publicano, com o intuito de humilhá-lo. Esse 

fariseu soberbo não orou. Não falou com Deus. Falou apenas diante do 

espelho. Apenas acariciou sua vaidade e engrandeceu seu nome.  

O resultado dessa arrogância, porém, foi sua reprovação. Deus resiste 

ao soberbo. Declara guerra àqueles que levantam monumentos a si mesmos. 

O soberbo e presumido zomba do próximo porque se sente possuidor de 

todas as virtudes e vê o próximo como o portador de todos os defeitos. Ele 

procede com indignação e arrogância porque pensa que todos devem se 

arrastar a seus pés e dar a ele a glória que julga merecer. O soberbo, porém, 

será humilhado, e sua zombaria voltará contra si mesmo. 

 

https://youtu.be/S1xihinmikM
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Não seja arrogante. Seja sempre humilde e sabendo ouvir e sábio ao falar. 

b) As Escrituras dizem que “a soberba precede a queda” (cf Pv 16.18). Tome 

cuidado com o que nutre em seu coração, mantenha-o sempre cheio do 

Espirito Santo de Deus. 

6. Pedidos de oração – Arábia Saudita 

 

ORE 

Clame pela proteção de um líder cristão que enfrenta mentiras espalhadas pela 

internet. Ore para que a verdade de Deus prevaleça e a justiça dele seja feita 

na vida desse servo perseguido. 


