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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica sexta-feira para 
você e todos os seus familiares. Gosto de cozinhar e acredito que o sabor de 
uma refeição passa exatamente pelo amor em fazê-la, aliás como tudo nesta 
vida, se não é feito com carinho e dedicação não leva a um bom resultado. 
Com o tempo aprendemos alguns segredos da culinária e o primeiro deles diz 
respeito ao sal. Se usado em demasia torna a comida insuportável, se 
insuficiente a torna sem gosto. Como na vida, cozinhar exige moderação. Digo 
isto para falar-lhe do orgulho e peço que você o associe ao sal. Se praticado 
em excesso estraga todo o prato da humildade e converge para a arrogância.  

 
Algumas pitadas de sal, nos levam a raciocinarmos assim: "ah, 

me orgulho de ter podido ajudar sicrano"; aplicado em excesso, entorna o 
caldo, nos levando a pensar dessa forma: "nossa, como sou bom, se não fosse 
por mim sicraninho estaria em maus lençóis". "Todos aqueles, cuja alma é 
sufocada pela soberba e a arrogância, sempre estão fazendo se identificar 
também pela ingratidão, um dos mais baixos sentimentos que assolam a 
humanidade", afirmou Ivan Teorilang.  

 
As Santas Escrituras nos dão exemplo do bom e do mau uso do sal 

no que se refere ao orgulho, senão vejamos: - Assim como os avós se orgulham 
dos netos, os filhos se orgulham dos pais. (Provérbios 17:6 NTLH) - Porém 
vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. (Tiago 
4:16 NTLH)  

 
Restou claro para você? Bom, vamos aprimorar o tema com C. S. 

Lewis, através do seu livro "Cristianismo puro e simples". Posso compartilhar? 
Então sigamos ao escrito:   

 

ORGULHO,  

por C. S. Lewis.   
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Chego agora à parte em que a moral cristã difere mais 
nitidamente de todas as outras morais. Existe um vício do qual homem algum 
está livre, que causa repugnância quando é notado nos outros, mas do qual, 
com a exceção dos cristãos, ninguém se acha culpado. Já ouvi quem admitisse 
ser mal-humorado, ou não ser capaz de resistir a um rabo de saia ou à bebida, 
ou mesmo ser covarde. Mas acho que nunca ouvi um não-cristão se acusar 
desse vício. Ao mesmo tempo, é raríssimo encontrar um não-cristão que tenha 
alguma tolerância com esse vício nas outras pessoas. Não existe nenhum outro 
defeito que torne alguém tão impopular, e mesmo assim não existe defeito 
mais difícil de ser detectado em nós mesmos. Quanto mais o temos, menos 
gostamos de vê-lo nos outros. O vício de que estou falando é o orgulho ou a 
presunção. A virtude oposta a ele, na moral cristã, é chamada de humildade. 
Você deve se lembrar de que, quando falávamos sobre a moralidade sexual, 
adverti que não era ela o centro da moral cristã.  

 
Bem, agora chegamos ao centro. De acordo com os mestres 

cristãos, o vício fundamental, o mal supremo, é o orgulho. A devassidão, a 
ira, a cobiça, a embriaguez e tudo o mais não passam de ninharias 
comparadas com ele. É por causa do orgulho que o diabo se tornou o que é. O 
orgulho leva a todos os outros vícios; é o estado mental mais oposto a Deus 
que existe. Parece que estou exagerando? Se você acha que sim, pense um 
pouco mais no assunto. Agora há pouco, observei que, quanto mais orgulho 
uma pessoa tem, menos gosta de vê-lo nos outros. Se quer descobrir quão 
orgulhoso você é, a maneira mais fácil é perguntar-se: “Quanto me desagrada 
que os outros me tratem como inferior, ou não notem minha presença, ou 
interfiram nos meus negócios, ou me tratem com condescendência, ou se 
exibam na minha frente?” A questão é que o orgulho de cada um está em 
competição direta com o orgulho de todos os outros. Se me sinto incomodado 
por que outra pessoa fez mais sucesso na festa, é porque eu mesmo queria ser 
o grande sucesso. Dois bicudos não se beijam.  

 
[...] O prazer do elogio não é orgulho. A criança que recebe uma 

tapinha nas costas por fazer bem o dever de casa, a mulher cuja beleza é 
elogiada pelo marido, a alma salva para quem Cristo diz “Muito bem”: todos 
ficam contentes, e têm todo o direito de ficar. Em cada uma dessas situações, 
as pessoas não se comprazem naquilo que são, mas no fato de terem agradado 
a alguém que (pelos motivos corretos) queriam agradar. O problema começa 
quando você deixa de pensar “Eu o agradei: tudo está bem”, e substitui esse 
pensamento por outro: “Eu sou mesmo uma pessoa magnífica por ter feito 
isso.” Quanto mais você se compraz em si mesmo e menos no elogio, pior 
você fica. Quando todo o seu deleite vem de você mesmo e você não se 
importa mais com o elogio, chegou ao fundo do poço.  

 
É por isso que a vaidade, embora seja o tipo de orgulho mais 

visível no exterior, é também o menos grave e mais facilmente perdoável. A 
pessoa vaidosa deseja demais o elogio, o aplauso, a admiração, e está sempre 
em busca dessas coisas. É um defeito – mas é um defeito quase infantil e 
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(estranhamente) bastante modesto. Demonstra que a pessoa não está 
inteiramente satisfeita com a admiração que nutre por si mesma. Levando em 
conta a opinião alheia, ela mostra que ainda valoriza um pouco as outras 
pessoas. Em resumo, ela ainda é humana.  

 
O orgulho diabólico nasce quando desprezamos tanto os outros 

que não mais levamos em consideração o que pensam de nós. Evidentemente, 
é corretíssimo, e às vezes é nosso dever, não nos importar com a opinião dos 
outros, mas sempre pelo motivo correto, ou seja, porque nos importamos 
infinitamente mais com a opinião de Deus. Já o homem orgulhoso tem um 
motivo diferente para não se importar. Ele pensa: “Por que devo me importar 
com o aplauso da plebe se a opinião dela não vale nada? Mesmo se valesse, 
não sou de ficar corado por causa de um cumprimento como se fosse uma 
mocinha em seu primeiro baile. Não; sou dono de uma personalidade adulta e 
integrada.  

 
Tudo o que fiz foi para satisfazer meus próprios ideais – ou minha 

consciência artística — ou minha tradição familiar – ou, resumindo, porque Eu 
Sou O Tal. Se a turba gosta ou não, o problema é dela. Ela não vale nada para 
mim.” Dessa maneira, o orgulho plenamente desenvolvido pode até coibir a 
vaidade; como eu disse agora há pouco, o diabo adora “curar” um defeito 
menor com um maior.  

 
Devemos nos esforçar para não sermos vaidosos, mas não 

devemos jamais nos valer do orgulho para curar a vaidade. Dizemos, em inglês 
[ou em português], que um homem tem “orgulho” de seu filho, de seu pai, de 
sua escola, de seu regimento. Podemos nos perguntar se, nesse caso, o 
“orgulho” é um pecado. Acho que isso depende do que queremos dizer com 
“ter orgulho de algo”. Com muita frequência, essa expressão significa “ter 
uma calorosa admiração por algo ou alguém”. Tal admiração, evidentemente, 
está bem distante do pecado. Mas talvez signifique que a pessoa “empine o 
nariz” por ter um pai ilustre ou pertencer a um regimento famoso. Isso com 
certeza é um defeito; mesmo nesse caso, entretanto, é melhor isso que ter 
orgulho de si mesmo. Amar e admirar algo exterior a nós mesmos é um passo 
para longe da ruína espiritual, desde que esse amor e admiração não 
sobrepujem o que sentimos por Deus.  

 
Não devemos julgar que Deus proibiu o orgulho porque ele O 

ofende, ou que a humildade nos foi prescrita por causa de Sua dignidade — 
como se o próprio Deus fosse orgulhoso. Ele não está nem um pouco 
preocupado com sua dignidade. A questão é simples: ele quer que nós o 
conheçamos, quer se doar para nós. O ser humano e Ele são feitos de tal 
modo que, no momento em que efetivamente entramos em contato com Ele, 
nos sentimos de fato humildes: deliciosamente humildes, aliviados de uma vez 
por todas do fardo das falsas crenças sobre nossa dignidade, que só serviam 
para nos deixar desassossegados e infelizes.  
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Deus tenta nos tornar humildes para que esse momento seja 
possível: o momento de lançarmos fora a tola e horrenda fantasia com que 
nos adornamos e que nos entravava os movimentos, enquanto a exibíamos por 
aí feito idiotas. Gostaria de ter mais experiência da humildade. Assim, 
provavelmente poderia falar mais sobre o alívio e o consolo de despir essa 
fantasia – de lançar fora esse falso eu, com todos os seus “Olhem para mim” e 
“Eu sou um bom menino, não sou?”, todas as suas poses e falsas posturas. O 
mero fato de estar próximo disso, ainda que por um breve momento, é tão 
reconfortante quanto um gole de água fresca no deserto. Não pense que, se 
você conhecer um homem verdadeiramente humilde, ele será o que as 
pessoas chamam de “humilde” hoje em dia: não será nem uma pessoa 
submissa ou bajuladora, que vive lhe dizendo que não é nada. Provavelmente, 
o que você vai pensar dele é que se trata de um camarada animado e 
inteligente, que realmente se interessou pelo que você tinha a lhe dizer.  

 
Se você não simpatizar com ele, será porque sente um pouco de 

inveja de alguém que parece contentar-se tão facilmente com a vida. Ele não 
estará pensando sobre a humildade; não estará pensando em si mesmo de 
modo algum. Se alguém quer adquirir a humildade, creio poder dizer-lhe qual 
é o primeiro passo: é reconhecer o próprio orgulho. Aliás, é um grande passo. 
O mínimo que se pode dizer é que, se ele não for dado, nada mais poderá ser 
feito. Se você acha que não é presunçoso, isso significa que você é presunçoso 
demais.  

 
Tirado de “Cristianismo Puro e Simples”.   

 


