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Há uma diferença entre o tipo de orgulho que Deus odeia (Provérbios 8:13) e
o tipo de orgulho que sentimos por fazer algo bem feito. O tipo de orgulho que
surge de sermos justos aos nossos próprios olhos é pecado e Deus odeia isso,
porque atrapalha a nossa aproximação dEle.
Salmo 10:4 explica que os orgulhosos estão tão cheios de si e que seus
pensamentos estão longe de Deus: “pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a
Deus; todas as suas cogitações são que não há Deus”. Esse tipo de orgulho
arrogante é o contrário do espírito de humildade que Deus procura: “Bemaventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus” (Mateus 5:3).
Os “pobres de espírito” são aqueles que reconhecem sua falência espiritual e sua
falta de habilidade de se aproximar de Deus se não fosse por Sua divina graça. Os
orgulhosos, por outro lado, são tão cegos por causa de seu orgulho que acham que
não precisam de Deus ou pior, que Deus deve aceitá-los do jeito que são porque
eles merecem a Sua aceitação.
Por

todas

as

Escrituras,

podemos

ler

sobre

as

consequências

do

orgulho. Provérbios 16:18-19 nos diz: “a soberba precede a ruína, e a altivez do
espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que
repartir o despojo com os soberbos.”
Satanás foi expulso do céu por causa de seu orgulho (Isaías 14:12-15). Ele teve a
audácia egoísta de tentar tomar o lugar de Deus como o que reina no Universo; no
entanto, Satanás será lançado no inferno no julgamento final de Deus.
Para aqueles que se erguem em rebelião a Deus, há nada mais em seu futuro a
não ser desastre: “porque me levantarei contra eles, diz o SENHOR dos Exércitos,

e extirparei de babilônia o nome, e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o
SENHOR”. (Isaías 14:22)
O orgulho já impediu que muitas pessoas aceitassem a Jesus como seu Salvador
pessoal.
Recusar a admitir o próprio pecado e que não podemos fazer nada com nossos
próprios esforços para merecer a vida eterna tem sido uma pedra de tropeço para
muitas pessoas. Não devemos ter orgulho de nós mesmos por causa de uma
conquista ou de um diploma, mas se queremos nos gloriar, então devemos
proclamar as glórias de Deus.
O que dizemos sobre nós mesmos não significa nada no trabalho de Deus. É o que
Deus diz sobre nós que faz a diferença (2 Coríntios 10:13).
Por que orgulho é um pecado? Orgulho é dar a nós mesmos o crédito por algo
que Deus realizou. Orgulho é dar a nós mesmos a glória que pertence só a Deus.
Orgulho é, em essência, louvor próprio. Nada que realizamos nesse mundo seria
possível se não fosse Deus nos capacitando e sustendo.
O orgulhoso não tem Deus não tem pastor, não tem líder, e por isso é que
devemos dar a Deus a glória – porque só Ele é digno de recebê-la e quando
aceitamos a Jesus O declaramos nosso líder, mentor e autoridade.
O orgulhoso infelizmente não consegue se render a Deus.

