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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quarta-feira para 

você e todos os seus entes queridos. Hoje vamos falar sobre orgulho e 
vergonha. O orgulho é o princípio da queda. O altivo seria incapaz de 
reconhecer o seu próprio erro, quase sempre não enxerga nada ao seu redor, 
tudo gira em torno dele e todos devem estar prontos a servi-lo. 

 
Mas a santa palavra de Deus assegura que o orgulhoso, caso não 

se arrependa, será abatido, e o profeta Isaías lançou palavras duras para o 
altivo, senão vejamos: “Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra 
todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja 
abatido;” (Isaías 2:12). 

 
Max Lucado construiu, em seu livro “Ele escolheu os cravos”, 

uma interessante comparação entre o orgulho e a vergonha. Vamos a esse 
escrito? Segue adiante:  

 

ORGULHO E VERGONHA 
Max Lucado 
 
Orgulho e vergonha. Você nunca saberia que eles são irmãos. 

Parecem tão diferentes. Orgulho faz o tórax inflar. Vergonha deixa a 
cabeça caída. Orgulho se vangloria. Vergonha se esconde. Orgulho 
procura ser visto. Vergonha evita ser vista. 

 
Mas não se engane, as emoções têm o mesmo parentesco. E têm 

o mesmo impacto. Elas o afastam de seu Pai. Orgulho diz, “Você é bom 
demais para Ele.” Vergonha diz, “Você é ruim demais para Ele.” 
Orgulho lhe afasta, vergonha lhe mantém longe. 
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Se orgulho é o que acontece antes de uma queda, a vergonha é o 
que lhe impede de se levantar depois. Deus, o Pai sem pecado e 
egoísmo, nos ama em nosso orgulho e vergonha. 

 
2ª Coríntios 5:19 diz, ‘Deus estava em Cristo reconciliando 

consigo mesmo o mundo’. A palavra grega para ‘reconciliar’ significa 
tornar algo diferente. Reconciliação toca o coração do desobediente e 
o encanta para voltar pra casa”. 

 
Em 21 de maio de 1688, na cidade de Londres, nasceu Alexander 

Pope, considerado um dos maiores poetas britânicos do século XVIII. Conta à 
história que o referido autor era uma pessoa, digamos assim, difícil de 
conviver. Além de uma deformidade física, tinha uma saúde bastante 
fragilizada com sucessivas enfermidades. Não obstante tantas dificuldades, 
em certo momento de sua vida escreveu: “Uma mente nobre tem vergonha de 
não se arrepender”. 

 
Como ressaltou Max Lucado, mesmo o altivo é amado pelo nosso 

Deus. O Senhor é o bom pastor que deixa as 99 ovelhas e sai em busca de uma 
única perdida. No Seu coração, cheio de compaixão, o desejo é que ninguém 
se perca. É aqui que entra um componente sabiamente elucidado por 
Alexander Pope: arrependimento. Deus não rejeitará “um coração 
quebrantado e contrito”, nos assegura o Salmos 51:17. 

 
Nos cheguemos a Deus, em mais este dia, com o coração 

arrependido, quebrantado e contrito. 
 


