
1Viver+  Revista do Professor

“A soberba do teu coração te enga-
nou, como o que habita nas fendas das 
rochas, na sua alta morada, que diz no 
seu coração: Quem me derribará em 
terra? Se te elevares como águia e pu-
seres o teu ninho entre as estrelas, dali 
te derribarei, diz o Senhor”, Ob 1.3.

Um dos maiores perigos da vida é a 
soberba. As escrituras trazem diver-
sos textos que descrevem o que este 
sentimento pode fazer com o homem 
ou a mulher que dá lugar a ele em seu 
coração. A soberba pode levar à ruína 
(Pv 16.18), pode fazer com que os céus 
e a terra (simbolizando a prosperidade 
financeira) sejam como de ferro e bron-
ze (Lv 26.19) e pode colocar o próprio 
Deus contra o soberbo (Jr 50.31), dentre 
outras coisas.

Como aprendemos nesta lição, é 
necessário cuidar para que as atitudes 
do nosso coração não sejam como as 
do povo edomita, que se orgulhava de 
sua força e de sua região fortificada e 
de difícil acesso, acreditando que nada 
os poderia deter. Mas talvez você esteja 
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se perguntando por que Deus abomina 
o orgulho e a soberba. Bom, podemos 
pegar um exemplo bem conhecido: Lú-
cifer.

“Estavas no Éden, jardim de Deus; 
toda pedra preciosa era a tua cobertu-
ra: a sardônia, o topázio, o diamante, a 
turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o car-
búnculo, a esmeralda e o ouro; a obra 
dos teus tambores e dos teus pífaros es-
tava em ti; no dia em que foste criado, 
foram preparados. Tu eras querubim 
ungido para proteger, e te estabeleci; 
no monte santo de Deus estavas, no 
meio das pedras afogueadas andavas. 
Perfeito eras nos teus caminhos, des-
de o dia em que foste criado, até que 
se achou iniquidade em ti. Na multipli-
cação do teu comércio, se encheu o teu 
interior de violência, e pecaste; pelo que 
te lançarei, profanado, fora do monte 
de Deus e te farei perecer, ó querubim 
protetor, entre pedras afogueadas. Ele-
vou-se o teu coração por causa da tua 
formosura, corrompeste a tua sabe-
doria por causa do teu resplendor; por 
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terra te lancei, diante dos reis te pus, 
para que olhem para ti”, Ez 28.13–17.

No texto bíblico, fica claro o quanto 
a soberba é enganosa. Vamos analisá-lo 
melhor.

•  Tu eras querubim ungido para 
proteger, e te estabeleci; no monte 
santo de Deus estavas, no meio das 
pedras afogueadas andavas. Lúcifer 
foi criado com uma identidade pró-
pria e um propósito específico. Deus o 
fez perfeito e sobremodo importante 
no céu. A soberba, porém, conseguiu 
enganá-lo, e Lúcifer acreditou que 
merecia mais do que havia recebido. 
Por isso ele caiu. Esse fato nos ensina 
a não nos considerarmos nem mais 
nem menos importantes do que Deus 
diz que somos.

• Elevou-se o teu coração por causa 

da tua formosura, corrompeste a tua 
sabedoria por causa do teu resplen-
dor. O soberbo tem uma autoimagem 
distorcida, por isso quer parecer su-
perior a todos. Algumas pessoas não 
conseguem se enxergar no mesmo pa-
tamar de outras ao seu redor, elas se 
acham sempre acima da média. Sem 
Deus não podemos nada, e essa ver-
dade não pode sair de nosso coração. 
Por mais bela ou rica que a pessoa seja, 
negar que tudo foi feito por Deus e para 
Deus é seguir rumo à queda. Todas 
as coisas subsistem por Ele, e sem Ele 
nada do que foi feito se fez.

“Antes, dá maior graça. Portanto, diz: 
Deus resiste aos soberbos, dá, porém, 
graça aos humildes. 

Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao 
diabo, e ele fugirá de vós”, Tg 4.6,7.


