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NÃO SEJA NARCISISTA 

Provérbios 25.27 

 

1. Leitura inicial: Salmo 116.1 

2. Cântico: Em espírito, em verdade 

IBSPLAY: https://youtu.be/b9MwavlB1ak 

3. Confissão/Gratidão – Senhor Deus Todo poderoso, somos muito gratos a ti 

pelos ensinamentos contidos em tua Santa Palavra. Não permita que sejamos 

tragados pelos conceitos mundanos de família. Mas leva-nos a conformar o 

nosso lar segundo os santos padrões bíblicos de paternidade, maternidade e 

filiação, de modo a refletir a tua glória nesse mundo vil. Amém! 

4. Leia Provérbios 25.27– Esse provérbio nos ensinará que não devemos 

buscar enaltecer os nossos próprios méritos, pois isso é enjoativo e inapropriado 

tal como se alimentar com muito mel.  

Aparentemente, ao nos depararmos com esse provérbio, teremos a falsa 

percepção de que as ideias nele presentes não estão correlacionadas. No 

primeiro momento, lemos que “comer muito mel não é bom” e adiante lemos a 

seguinte afirmativa: “nem é honroso procurar a própria honra”. Contudo, as ideias 

estão definitivamente alinhadas. Estamos diante de um símile (uma comparação 

de ideias). O autor busca destacar que assim como exagerar no consumo de mel 

é extremamente desagradável e enjoativo, também é igualmente desagradável 

aqueles que só sabem falar de si mesmos. Dessa forma, a lição não é 

simplesmente deixar de “comer muito mel”, mas, sim, evitar os excessos. Nada 

que se faça em excesso é bom, nenhuma compulsão ou obsessão é boa. A 

moderação é o desejado, o exagero é desaconselhado, principalmente quando 

se trata do falar de si mesmo.  

Face a essa realidade, inegavelmente existem pessoas que adoram os 

“holofotes” e gostam de ser o centro das atenções. Carência, soberba, orgulho, 

vaidade, seja o que for, de todo modo, procurar a própria honra é obter honra 

sem honra. Ser sábio aos próprios olhos não é verdadeiramente ser sábio. A 

https://youtu.be/b9MwavlB1ak
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verdadeira honra traz consigo a espontaneidade e a veracidade dos “bastidores, 

ou seja, quem procura a própria honra obtém para si, no máximo, lisonjas e 

falsidades.  

A verdadeira honra é aquela inesperada, não provocada, e ocorre por 

conta de algo digno, idôneo, reconhecível e louvável. Assim, quem procura a 

própria honra, se assemelha ao cachorro, quando corre em círculos buscando 

morder o próprio rabo. Honra “fabricada” não é honra, mas autoafirmação barata, 

autojustificação insensata, auto enganação inapropriada. Por outro lado, vale 

destacar que a honra dada sem merecimento a alguém é defraudação. De nada 

vale, não tem valor. Ilude-se quem tem esse infeliz comportamento de angariar 

para si honras indevidas. 

A verdade é que muita gente se ocupa da própria propaganda sem 

demonstrar bom senso ou humildade. Parte da nossa natureza pecaminosa é 

um foco total no eu. Esse foco, também é chamado de “egocentrismo”. 

Um exemplo clássico e antigo de egocentrismo fora de controle é visto no 

caso de Diótrefes. Ele é mencionado em 3 João 9-10, onde o apóstolo diz: 

“Escrevi alguma coisa à igreja; mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia 

entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as 

obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito 

com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que 

querem recebê-los e os expulsa da igreja”. 

Em nosso estado caído, estado de carnalidade, somos todos assediados 

por uma tendência para o egocentrismo. Isto não é uma ofensa insignificante, 

nem um pequeno defeito de caráter, nem uma ameaça irrelevante à saúde de 

nossa fé, mas um grande e terrível pecado. Pois em contrapartida a Bíblia nos 

diz: “Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada 

qual o que é dos outros” (Filipenses 2:4).  

Por fim, Salomão explica que “não é honroso buscar a própria honra”. 

Pouco antes, o autor nos afirmou: “se você encontrar mel, coma apenas o 

suficiente, para que não fique enjoado e vomite” (Pv 25.16). Da mesma forma, 

devemos ser moderados quanto a visão que temos de nós mesmos. Honra é 
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fazer o certo porque é o certo, fazendo-o em humildade. Quanto ao 

reconhecimento, que seja feito pelos outros e nunca por nós mesmos (Pv 27.2). 

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

• Reflita: Analise seu próprio coração. Tente perceber se você não gostaria 

que o mundo girasse em torno de você, de suas ideias e de suas opiniões. 

• Reflita: Você costuma falar muito de si mesmo, das suas conquistas ou 

até mesmo de como a sua dor ou seu cansaço é sempre maior do que o 

do outro?  

• Reflita: Você fica extremamente aborrecido quando as coisas não saem 

do jeito que você gostaria, quando é contrariado ou quando sua ideia 

sobre algo não prevalece?  

• Reflita: Você manipula cenários ou palavras a fim de não manchar sua 

reputação? Ou você cria cenários onde sua opinião permanece como 

infalível?  

• Reflita: Você considera muito importante o que os outros pensarão de 

você a ponto de não conseguir dormir caso seja visto em desconfiança? 

• Reflita: Você exige que os outros sempre prestem contas ou dê 

explicações para você, mas não se importa e nem se preocupa em prestar 

contas ou se justificar para os outros?  (Ex: atraso, informações 

importantes do trabalho, informações importantes para a família, etc). 

• Busque vencer a tendência ególatra considerado que tudo o que fazemos 

deve promover a glória de Deus (cf. 1Co 10.31). 

• Busque falar ou pensar menos em si mesmo e considere sempre o 

próximo superior a você (cf. Fp 2.3,4).  

• Imite a Cristo, que mesmo sendo Deus assumiu a forma de servo. Vença 

a egolatria servindo o seu próximo (cf. Fp 2.5-11). 

• Não se isole. Exerça com dedicação o ministério da mutualidade (cf. Hb 

3.13). 

• Evite avaliar a si mesmo ou se auto elogiar. Há mais honra quando os 

outros enxergam e percebem isso em você. Permita que suas atitudes, 
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provindas de um coração transformado, apresentem seu caráter e assim 

glorifique a Deus.  

6. 60 dias orando em prol da Igreja Perseguida no Oriente Médio 

CONTINUE ORANDO PELO IRAQUE 

DIA 10 

As décadas de guerra no Iraque impactaram grandemente a vida dos 

jovens, especialmente dos cristãos de Bagdá. Interceda pelo futuro desses 

jovens, para que superem os traumas da guerra e que Deus os conduza nas 

tomadas de decisões.  

Peça ao Senhor que lhes dê coragem e força para enfrentar o futuro.  

Acompanhe: https://missao.portasabertas.org.br/esperanca 
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