
Lidando com O Orgulho na Vida e na 
Política 

Alguns veem o orgulho como uma virtude, mas as Escrituras são claras ao dizer que o cristão 
deve detestá-lo. Charles Bridges afirma em seu excelente comentário sobre Provérbios: “Em 
nenhum ponto a mente de Deus é mais plenamente declarada do que contra o orgulho”.¹ 
Infelizmente, em nossa cultura cada vez mais retrógrada, o orgulho é frequentemente valorizado 
como um bem de alto valor. 

O apóstolo Paulo anuncia em Gálatas 2.20, em contraste com a autovalorização: “Fui crucificado 
com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive”. A orientação bíblica para nossos pensamentos mais 
do que sugere que tiremos o foco de nós mesmos e nos concentremos naquele que nos salvou. O 
pensamento bíblico neste ponto — este exercício de mudança na mente — é a única maneira de 
verdadeira e completamente mortificar o orgulho pessoal. 

Continue lendo, meu amigo. 

 

 
Ralph Drollinger 

 

I.  INTRODUÇÃO 
A aceitação do orgulho em nossa cultura é tão predominante que alguns argumentarão contra o 
que eu disse. Permitam-me ilustrar essa prevalência. 

Frank Sinatra cantou: “I did it my way” [Eu fiz do meu jeito] e Whitney Houston popularizou: 
“The greatest love of all… is learning to love yourself ”.  Ambos ganharam milhões na venda de 
tais álbuns. “Orgulhar-se de algo importante que fez” é um axioma comumente defendido, e 
quem não testemunhou a miríade de adesivos para carros de “pai orgulhoso” ou os monótonos 
e arrogantes discursos de políticos se gabando: “Eu fiz isso”? Mesmo alguns ministérios cristãos 
acreditam que motivar o orgulho (muitas vezes sob pretexto de promover a autoestima) em uma 
criança é uma coisa boa. Mas, não importa o que você acredita sobre a necessidade de “autoestima” 
ou “a busca adulta por significado”, todos têm em comum um foco sutil ou não tão sutil em si 
mesmos. Ah, sem falar na mania das “selfies” — olhe para mim, aqui estou eu! Tudo isso é solo 
fértil para uma cultura cada vez mais egocentrada, onde em habilidades conversacionais (entre 
muitas outras coisas) o sujeito sempre está na primeira pessoa. 

Em relação a essa fixação no eu, a Bíblia ensina, na passagem abaixo, precisamente o oposto. 
Paulo ilustra o pecado de se vangloriar sobre sua própria vida, quando diz em Filipenses 3.4-9: 

“Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais: circuncidado no oitavo 
dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu; quanto à 
lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da igreja; quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 
Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, 
considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo 



Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder 
ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas 
a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.” 

O grande apóstolo tinha mais para se vangloriar do que você ou eu, mas trocou o que poderia 
ter sido justificadamente uma orientação egocêntrica pela glorificação centrada em Deus. 

EM ESSÊNCIA, O ORGULHO É O REBELDE QUE LUTA CONTRA O 
DOMÍNIO DE DEUS 

Em 1Coríntios 1.31 Paulo cita Jeremias 9.24, referendando: “Para que, como está escrito: 
‘QUEM SE GLORIAR, GLORIE-SE NO SENHOR’”. O pensamento e a atitude inspirados 
por Deus de Jeremias e Paulo sobre o fedor do orgulho ficam claro em 1Coríntios 2.2: “Pois 
decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado”. O congressista é apenas 
isso: um servo. Porém, mais do que um servo do povo, o congressista cristão é, antes de tudo, um 
servo de seu Senhor Jesus Cristo – e honrá-lo é o que motiva o seu desejo de servir com excelência 
ao seu eleitorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. J. Mahaney, um autor cristão, coloca dessa maneira: “Paulo viveu uma vida multicentrada”. 
Ele não estava envolvido com a própria grandeza, mas com algo muito, muito mais importante: 
estava completamente envolvido em anunciar a obra maravilhosa de Deus que pagou por seus 
pecados. Afinal, “o que você tem que não tenha recebido?” (1Coríntios 4.7). Dada a realidade da 
dependência que cada ser humano tem de Deus, até o fato de respirar: “que eu jamais me glorie, 
a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo” (Gálatas 6.14). Tiago ainda acrescenta: “Agora, 
porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna” (4.16). 



 Salomão tinha muito a dizer sobre este assunto em Provérbios, seu Livro inspirado por Deus. 
Continue a estudar comigo sobre a necessidade de mortificar o orgulho e ajustar nossos motivos. 
Ao fazê-lo, peça a Deus que revele áreas de orgulho em seu cargo, ou na sua vida pessoal, que não 
só precisam de atenção imediata, mas que servem para ilustrar a necessidade de imitar a bondade 
de Cristo em oposição ao eu. Em resumo desta introdução, Provérbios 8.13 diz: 

“Temer ao Senhor é odiar o mal; odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar 
perverso.” 

Na tentativa de entender melhor as formas manifestas do orgulho em nossas vidas — e de melhor 
defini-lo — vamos primeiro examinar seus traços característicos. 

II.  SEIS CARACTERÍSTICAS DE PESSOAS 
ORGULHOSAS 

A.  PESSOAS ORGULHOSAS SÃO ZOMBADORAS 

Pessoas orgulhosas muitas vezes exibem atitudes e ações de escárnio (franco desrespeito e 
aversão), desdém (o uso do ridículo) e zombaria (uma aparência falsa) para manifestar desprezo. 
Zombadores são rápidos para julgar os outros. O salmista adverte-nos a não chegar perto deles: 
“Não se assente na roda dos zombadores” (Salmos 1.1). Ele diz isso para que não aprendamos os 
caminhos deles. Além disso, Salomão identifica pessoas orgulhosas, como fica evidente em 
Provérbios 1.22: 

“Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, 
até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento?” 

O que impele alguém a zombar das outras pessoas? A alma do escarnecedor contém uma 
predileção subjacente para o autoengrandecimento. Ele gosta de si mesmo, deixando pouco 
espaço para a presença ou gratidão para quem lhe dá o sustento. Zombar não é nada mais do que 
uma forma inconsciente ou esperta de autoadulação por meio da diminuição sistemática e 
eliminação de outras pessoas. Em Provérbios 9.7-8 Salomão afirma o risco que as pessoas correm 
em associar-se muito de perto com indivíduos mergulhados em si mesmos: 

“Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto; quem repreende o ímpio mancha o próprio 
nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará; repreenda o sábio, e ele o amará.” 

Ao invés de acrescentar à nobreza e à cultura do Congresso, os escarnecedores as diminuem. 
Provérbios 24.9 afirma: 

“A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens.” 

Em Provérbios 3.34a, a Escritura diz que “Deus zomba dos zombadores”. Ao contrário da 
humanidade caída, Deus tem todo o direito de fazer isso porque é perfeito. 

A PRIMEIRA CARACTERÍSTICA DAS PESSOAS ORGULHOSAS É QUE ELAS SE 
ELEVAM, COLOCANDO OS OUTROS PARA BAIXO 



Ao contrário, pessoas humildes centram seus pensamentos e discursos em “tudo o que for 
verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto” (Filipenses 4.8). Elas veem as outras 
pessoas como mais importantes do que elas mesmas (Filipenses 2.3). Elas “foram crucificados 
com Cristo” e vivem para Ele (Gálatas 2.20). Um conselho muito importante que recebi anos 
atrás neste sentido foi aprender a ocupar a minha mente com ideias e o futuro, em vez de com 
pessoas e o passado. Esse exercício me serviu bem. 

B.  PESSOAS ORGULHOSAS CONTAM VANTAGEM  

A Escritura diz que falar sobre o nosso futuro com confiança é uma forma de vangloriar-se. 
Provérbios 27.1 referenda: 

“Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer.” 

Não importa o quão bem intencionados ou confiantes sejamos. Tiago 4.15 diz: “Ao invés disso, 
deveriam dizer: ‘Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo’”. Falar com confiança 
sobre o seu futuro é presunção. Supõe que você está no controle dele, quando não está. É sempre 
melhor manter cada pensamento sobre seu futuro na mente e confinado ao seu quarto de orações. 
É comum também a indivíduos que expõem a grandeza de seu futuro ter uma tendência ao 
exagero. Eles exageram a realidade de sua situação atual a fim de obter vantagens pessoais. 
Provérbios 25.14 afirma: 

“Como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu.” 

Abstenha-se de se gabar não só sobre o futuro, mas aprenda a nunca falar de suas realizações 
passadas, o que também é uma forma de ostentação. Provérbios 27.2 aponta: 

“Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca; outras pessoas, não os seus próprios 
lábios.” 

Não se engane em pensar: “Se eu não contar às pessoas sobre minhas realizações, elas nunca 
saberão”. Elas podem perguntar a alguém sobre você ou procurá-lo na internet tão rápida e 
facilmente quanto você contar-lhes sobre si mesmo. O técnico Wooden costumava sempre dizer: 
“Invista no seu caráter, não na sua reputação”. 

C.  PESSOAS ORGULHOSAS SÃO ARROGANTES 

A terceira característica de uma pessoa orgulhosa, além de zombaria e ostentação, é a arrogância. 
Curiosamente, Provérbios 14.16 iguala a arrogância com tolices: 

“O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável.” 

A arrogância é definida como “uma atitude de superioridade manifestada de forma soberba ou 
em afirmações ou suposições presunçosas”. Por que você acha que é tolice ser arrogante? Para 
começar, passa exatamente a impressão oposta à que a pessoa orgulhosa deseja transmitir. Resista 
a exagerar o seu próprio senso de importância ou valor, procure ser discreto, não arrogante. Por 
exemplo, na comunicação verbal, aprenda a fazer perguntas sobre os outros em vez de prender a 
bola, no que deveria ser uma “partida de tênis” cheia de longas trocas de bolas. Não toque na 
rede também. Não é nada divertido interagir com pessoas excessivamente agressivas e 
dominantes que se agarram à bola. Como congressista, você pode dominar a conversa não dando 



espaço para ninguém falar, mas as pessoas saem dali com a impressão errada, e com razão. Não 
seja descuidado nesse sentido. Leve a sério Provérbios 12.9 e observe como está relacionado à 
ostentação, a característica anterior do orgulho: 

“Melhor é não ser ninguém e, ainda assim, ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter 
comida.” 

TANTO FIGURATIVA QUANTO MENTALMENTE, ASSENTE-SE AOS PÉS DE 
TODOS QUE VOCÊ CONHECER 

Tente aprender com as outras pessoas em vez de tentar impressioná-las. Seja caracterizado como 
alguém que faz perguntas sinceras. Abstenha-se de procurar oportunidades para inserir histórias 
relacionadas na conversa. Ao contrário, pense em como você pode aprender mais fazendo 
perguntas em relação a algo que a outra pessoa acabou de dizer, em vez de não ouvir nada porque 
está pensando sobre o que dizer assim que ela fizer uma pausa para respirar. 

D.  PESSOAS ORGULHOSAS REJEITAM A CORREÇÃO 

A quarta característica do orgulho é pensar que está sempre certo. Provérbios 13.1 e 15.12 falam 
sobre o pecado da confiança exagerada: 

“O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão.” 

“O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio.” 

Em Provérbios, Salomão geral e repetidamente divide o ser humano em três categorias: aqueles 
que ainda não conhecem a sabedoria — os tolos; aqueles que rejeitam a sabedoria — os 
zombadores; e aqueles que aceitam a sabedoria — os sábios. Observe abaixo a existência e as 
atitudes características de cada um desses três tipos de pessoas em Provérbios 19.25 e 21.11, 
respectivamente: 

“Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência; repreenda o homem de 
discernimento, e ele obterá conhecimento.” 

“Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria; quando o sábio recebe 
instrução, obtém conhecimento.” 

Quando um simplório (denominado inexperiente nos textos anteriores) observa a provocação 
de um zombador, pode tornar-se sábio em consequência de prestar atenção à reação do 
zombador (que é caracteristicamente rejeitar a correção). Além disso, note em cada um dos 
textos que o simplório está observando e comparando as respostas contrastantes à repreensão 
tanto do zombador quanto da pessoa sábia. O sábio aceita a correção e a instrução e cresce a 
partir delas. Já vimos que o zombador as rejeita. Portanto, pessoas orgulhosas não são ensináveis. 
Elas estão em um marasmo, não crescem como pessoa. 

E.  PESSOAS ORGULHOSAS DESAFIAM AS AUTORIDADES 

Insolência é um nível de orgulho em que um indivíduo é “inflado” até o grau em que exibe 
ousadia e/ou rebeldia. Um nível tão elevado de orgulho, afirma Provérbios 13.10, pode ser 
desastroso se não for contido: 



“O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho.” 

Tais pessoas altivas e desprezíveis, se não brutais em seu comportamento ou linguagem, tornam-
se cada vez mais cheias de si e críticas. Se esse orgulho não for contido — especialmente na vida 
de um funcionário em seu gabinete — havendo falta de respeito adequado para com o posto ou 
posição, e se houver também desrespeito presunçoso para com colegas e superiores, no final, o 
insolente vai acabar ofendendo até você, que é o chefe. Aprenda a desenvolver um olhar para 
identificar o insolente e não o tolere. Corte o mal pela raiz antes que se espalhe e atrapalhe seu 
gabinete, sua missão. Contrastando com o insolente, embora tenha sido escrito usando o 
contexto romano de relações de trabalho, 1Pedro 2.18 indica o tipo de atitudes e princípios que 
Deus espera que os subordinados possuam para com seus superiores: 

“Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas 
também aos maus.” 

Mesmo que você, como chefe, tenha deficiências (e quem não tem?), é responsabilidade de sua 
equipe submeter-se à sua liderança (contanto que sua autoridade não esteja exigindo que um 
empregado peque de alguma forma, por exemplo, por meio de pecados de ação ou omissão). 

F.  PESSOAS ORGULHOSAS TÊM UM OLHAR SOBERBO 

Salomão usa a imagem de uma lâmpada em seus escritos para transmitir a ideia de projeção. 
Com isso em mente, observe o que ele diz que as pessoas orgulhosas projetam em Provérbios 
21.4: 

Olhar altivo e coração orgulhoso, tal lâmpada dos ímpios é pecado. (ARIB, Bíblia Online) 

Aprenda a verificar a existência de um olhar altivo: estude, leia, capte a impressão do outro ao 
interagirem. É sábio entender o espírito de alguém. Os olhos lhe dão uma visão da alma. 
Provérbios 6.16-17 afirma: 

“Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, 
mãos que derramam sangue inocente.” 

G.  UMA DESCRIÇÃO RESUMIDA DE PESSOAS 
ORGULHOSAS 

Provérbios 21.24 é um resumo apropriado sobre o orgulho. Ele engloba muitos dos aspectos 
definitivos previamente mencionados. 

“O vaidoso e arrogante, chama-se zombador; ele age com extremo orgulho.” 

O comentarista Bridges afirma: 

O HOMEM ORGULHOSO ORGULHA-SE DE SEU ORGULHO, DE SUA 
PRESUNÇÃO; CONSIDERA COVARDE O CRISTÃO QUE, NO VERDADEIRO 

ESPÍRITO DO EVANGELHO, RENDE O SEU DIREITO A UMA MÃO MAIS 
PODEROSA2 



Aqui, então, estão as seis características do orgulho manifesto, como explicado em Provérbios. 
Vamos agora voltar a nossa atenção para os resultados que inevitavelmente ocorrem quando 
alguém falha em expulsar o orgulho e se ajustar em Cristo. 

III. OS QUATRO FRUTOS DAS PESSOAS 
ORGULHOSAS 

A.  DESONRA 

O orgulho foi o ingrediente principal da queda, e é consequentemente a origem da condição 
humana de hoje. Segundo Provérbios 11.2, quando Adão e Eva caíram, a vergonha veio: 

“Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes.” 

Tenha certeza disso: Se você não conseguir eliminar o orgulho, ele o levará à sua eventual 
desgraça e queda. Como parte da queda, o orgulho pode ser comparado ao câncer, deteriorando 
o organismo mais e mais ao longo do tempo. Mortifique-o. Remova-o cirurgicamente de sua 
vida. Abandone esse vício imediatamente. 

B.  DESTRUIÇÃO 

Em Lucas 18.14 Jesus declara uma promessa: “Pois quem se exalta será humilhado, e quem se 
humilha será exaltado”. Esta passagem do Novo Testamento é um grande resumo dos Livros 
salomônicos do Antigo Testamento, sabedoria proverbial nesta questão. Na verdade, é triste 
testemunhar a violação desta verdade única repetidamente no Congresso. Observe a miríade de 
provérbios (15.25; 16.18; 18.12; 29.23, respectivamente) que enfatizam a afirmação 
contraintuitiva de Jesus: 

“O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da 
viúva.” 

“O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo, antes da queda.” 

“Antes da sua queda o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra.” 

“O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra.” 

C.  CONFLITO 

Um dos meus sábios professores de seminário, ex-membro do Conselho do Capitol Ministries®, 
um homem que experimentou (como todos nós, suponho) problemas com sua equipe ao longo 
de sua carreira, aconselha seus alunos a deixar quieto o trabalho dos outros. Seja uma organização 
ministerial ou um gabinete no Congresso, é sinal de maturidade não criar conflitos quando você 
discorda de seu chefe.  

O FRUTO DA ARROGÂNCIA É O CONFLITO 

Merriam e Webster definem o conflito como “disputa amarga, às vezes violenta ou divergente”. 
É sinal de imaturidade pessoal tirar proveito da proximidade e conhecimentos pessoais com seu 



empregador e, em seguida, voltar-se contra ele e explorá-lo quando sair daquele emprego. 
Salomão diz em Provérbios 28.25 que esse é um dos frutos do orgulho e da arrogância. Para 
início de conversa todo empregado deve sempre lembrar que, se não fosse o chefe, que criou o 
seu cargo, ele nunca teria tido o emprego. 

“O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará.” 

O orgulho não só resulta em desonra, destruição e conflito, resulta também em punição. 

D.  PUNIÇÃO 

O soberbo que, em essência, está disputando a supremacia com o Todo-poderoso, não vai ficar 
impune. Este é o lembrete e a declaração de Provérbios 16.5: 

“O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos.” 

O orgulho pode surgir de coisas diversas: “Alguns têm orgulho de sua beleza, seus talentos, sua 
posição ou sua bondade comparativa...”.3  Seja qual for a base para o orgulho pessoal, Deus se 
opõe a todas as pessoas orgulhosas. Por quê? Ele deu tudo a elas e não compartilhará sua glória 
com ninguém. Observe o ciúme de Deus em relação à sua glória, como está expresso em Ezequiel 
28.1-8: 

“Veio a mim esta palavra do Senhor: ‘Filho do homem, diga ao governante de Tiro: ‘Assim diz 
o Soberano Senhor: ‘No orgulho do seu coração você diz: ‘Sou um deus; sento-me no trono de 
um deus no coração dos mares’. Mas você é um homem, e não um deus, embora se ache tão sábio 
quanto um deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto? 
Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata 
em seus tesouros. Pela sua grande habilidade comercial você aumentou as suas riquezas, e, por 
causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o 
Soberano Senhor: ‘Porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto um deus, trarei estrangeiros 
contra você, das mais impiedosas nações, eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a 
sua sabedoria e traspassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer à cova, e você terá 
morte violenta no coração dos mares’.” 

Não é de se espantar que Deus reaja tão veementemente contra o orgulho do homem. 

“O ORGULHO DO HOMEM DESLOCA A SUPREMACIA DE DEUS. POR 
ISSO, ELE SE DISPÕE PARA A BATALHA CONTRA O USURPADOR DE 

SUA PRERROGATIVA, O REBELDE CONTRA SEU DOMÍNIO”4 

A punição de Deus a pessoas orgulhosas é retomada por Salomão em Provérbios 19.29: 

“Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos.” 

A cultura arrogante de Tiro no Antigo Testamento também serve para ilustrar a mente de Deus, 
como vemos nas palavras de Paulo aos cristãos cheios de orgulho em Corinto. Em 1Coríntios 
4.7 ele explica por que não temos nenhuma base para sermos orgulhosos: “O que você tem que 
não tenha recebido?”. Segue-se que indivíduos orgulhosos, sejam cristãos ou não, esqueceram 
que tudo de que possam se orgulhar é, em última instância, um dom de Deus. Logo, Ele é, de 
fato, o merecedor de todo o louvor pela beleza, talento, status ou riqueza. 



Agora vamos concluir ponderando algumas soluções para o orgulho. Como pode haver uma 
troca de orgulho por uma vida orientada por Cristo? 

IV.  TRÊS MANEIRAS DE SUPERAR O ORGULHO 
Para o incrédulo eliminar o orgulho é necessário que ele se arrependa e troque o senhorio de sua 
vida pelo de Cristo — sem este primeiro passo não há nenhuma razão lógica para não exaltar-se. 
A pretensa humildade secular pode não ser nada além de um ato externo para quem, em essência, 
acredita ser deus. Dado esse pré-requisito para qualquer possibilidade de verdadeira humildade, 
eis como Salomão diz que podemos começar a matar o orgulho visceral, interno. 

A.  NÃO SE AUTOPROMOVA 

Este é um conceito difícil para alguém que precisa ser eleito para manter a carreira. Meu melhor 
conselho é que você permita que outras pessoas falem de seus pontos fortes de forma espontânea. 
Tenha em mente o princípio de Provérbios 25.27: 

“Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra.” 

Observe ainda como você pode manifestar publicamente a humildade em um sentido prático, 
segundo Provérbios 25.6-7: 

“Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes; é 
melhor que ele lhe diga: ‘Suba para cá!’, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade.” 

Discipline-se em vez de se autopromover. Mais uma vez, preste atenção às palavras de Provérbios 
27.2: 

“Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca; outras pessoas, não os seus próprios 
lábios.” 

A autopromoção é um mau hábito: mortifique essa tentação e tendência. Passe seus dias 
elogiando outras pessoas e diminuindo a si mesmo. 

B.  CONSIRERE AS OUTRAS PESSOAS COMO MAIS 
IMPORTANTES 

Veja Filipenses 2.3 e Provérbios 16.19, respectivamente: 

“Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros 
superiores a si mesmos.” 

“Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos.” 

C.  PERCEBA: O QUE É BOM VEM DE DEUS 

Isaías 64.6b é uma passagem séria para quem pensa que criou a si mesmo: 

“... os nossos atos de justiça são como trapo imundo.” 



V.  RESUMO 
Semelhantemente ao que Jesus disse em Lucas 18.14, Tiago 4.10 exprime uma grande promessa 
para a vida que é digna de memorização: “Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará”. 
Tenha cuidado para sempre desviar o louvor à glória dele. E lembre-se: Deus não vai 
compartilhar a glória que tem com ninguém, por isso tome muito cuidado para não competir! 

Ralph Drollinger 

 

 
 

1 Bridges Charles, Proverbs (Banner of Truth, 1998), p. 41. 
2 Ibid, p. 368. 
3 Ibid, p. 229. 
4 Ibid, p. 42. 


