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Lembre-se de um momento no passado em que teve de 

tomar uma decisão muito importante. Perceba todas as dú-

vidas e questionamentos presentes na formulação dos argu-

mentos necessários para defender uma das opções; analise 

suas dificuldades. Agora, sabendo que o tempo já passou, 

que as consequências foram aparecendo, gostaria de fazer 

uma indagação: Sua escolha valeu a pena? É possível que, 

em alguma dessas ocasiões decisivas, você considere ter 

errado em seu julgamento. Da mesma maneira, também 

acertou ou, ao menos, teve um resultado intermediário em 

outras. De todas as formas, sempre haverá momentos em 

que todas as escolhas na vida serão postas à prova. O ato de 

decidir faz parte da vida! Neste sentido, não se pode fugir da 

tomada de decisão, porque até aquele que se omite acaba 

por tomar a decisão de omitir-se, por assim dizer. Todas as 

escolhas que fazemos nos aguardam em um futuro próximo, 

junto com as suas consequências.

Dentro de todos nós há um embate: agir com soberba ou 

com humildade. Esta é uma das escolhas que deve ser to-

mada dia após dia, que se apresenta em diversos momentos 

da vida e, dependendo do lado que escolhemos ficar, isso 

nos faz colher amargos frutos. A verdade é que a soberba 

não é um pecado comum – se é que podemos dizer que 

há pecados comuns – foi com este sentimento dominando 

seu coração que Lúcifer intentou ser igual a Deus. A sober-

ba consegue enviesar o olhar de alguém para consigo mes-

mo, enxergando-se além do que é de fato; fazendo com que 

Deus o resista. Já a humildade lembra a verdadeira nobreza 

de Jesus, que se humilhou  a si mesmo e se fez indigno pelos 

indignos. Deus ama aos humildes de coração, pois aprendem 

a considerar os outros em maior honra.

Dito isto, quero partir para um contexto mais amplo, onde 

analisaremos alguns personagens bíblicos que tiveram suas de-

cisões a tomar, e quais foram as consequências de seus atos.

Soberba x Humildade: as consequências 
das decisões do coração

HUMILDADE SOBERBA

REI DAVI
“Não me lances fora da tua presença e não retires de 

mim o teu Espírito Santo.” Salmos 51.11
O rei Davi foi um homem íntegro, que apesar de seus 

erros, nunca deixou de ser humilde diante do Senhor. 
Em um dos momentos mais difíceis de sua vida, Davi 
não rogou pelo seu reino ou suas riquezas nem endu-
receu seu coração por ser rei, mas se humilhou pela 
presença do Deus Altíssimo e o Senhor cumpriu sua 

promessa para com seu servo, dando-lhe sucessor no 
trono para sempre.

REI UZIAS
“porque foi maravilhosamente ajudado até que se 

tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se 
o seu coração até se corromper; e transgrediu contra o 

Senhor” 2 Crônicas 26.15,16
Um jovem promissor, que começou a reinar com 

dezesseis anos, e fez tudo o que era bom aos olhos do 
Senhor. Após conseguir o sucesso através da ajuda de 

Deus, ensoberbeceu-se, trazendo um fim horrível para si 
mesmo. No fim de sua vida, estava isolado e leproso.
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CONTINUAÇÃO...

É preciso entender as consequências de nossas escolhas, e pesar cada passo dado. Não podemos agir como pessoas loucas, 

mas sim como sábios que pensam em todos os seus atos. A Igreja do Senhor deve ser humilde, como seu Mestre Jesus (Fp 2).

APÓSTOLO PAULO
“E, para que me não exaltasse pelas excelências das 

revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, 
um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim 

de não me exaltar.” 2 Coríntios 12.7
Este homem com certeza tinha tudo para se exaltar, 

mas seus escritos reafirmam a verdade desta afirmação 
de Paulo. Ele não era soberbo, pois o próprio Deus o 

impedia. Ele era um servo exímio e sempre se fez humil-
de para alcançar seu objetivo. Deus o fez prosperar em 
suas viagens e em seu ministério através da humildade!

HERODES
“E o povo exclamava: Voz de Deus, e não de homem! 

No mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque 
não deu glória a Deus; e, comido de bichos, expirou.” 

Atos 12.22,23
Um caso único e que causa temor em nossos co-

rações. Herodes recebeu a glória que era de Deus, e 
pagou caro com isso, morrendo instantaneamente. Que 

triste fim para um homem tão honrado na terra!
Herodes não percebeu o perigo de se passar por 

Deus, e receber o louvor que lhe é devido. Infelizmente, 
as consequências chegaram.
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