




“O SENHOR é o meu pastor, nada me 
faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, 
guia-me mansamente a águas 
tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-
me pelas veredas da justiça, por amor 
do seu nome. Ainda que eu andasse pelo 
vale da sombra da morte, não temeria 
mal algum, porque tu estás comigo;



a tua vara e o teu cajado me consolam. 
Preparas uma mesa perante mim na 
presença dos meus inimigos, unges a 
minha cabeça com óleo, o meu cálice 
transborda. Certamente que a bondade e 
a misericórdia me seguirão todos os dias 
da minha vida; e habitarei na casa do 
Senhor por longos dias.” - Salmos 23:1-6







 Prepotência; atitude de quem 

se sente superior aos demais 

ou da pessoa que assume um 

comportamento prepotente, 

desprezando os outros.



Ousadia; 

comportamento 

insolente, atrevido; 

ação desrespeitosa.



Ação ou efeito de 

arrogar, de atribuir a si 

próprio um benefício, 

direito ou poder.





Jamais se considera arrogante. Em 

sua opinião, ele apenas defende suas 

posições e princípios.

Quando fracassa, a culpa é dos 

outros ou a sorte não o acompanhou.



Cobiça o sucesso dos outros, mas é 

claro que não assume isso, “afinal 

ele é a personificação do sucesso”.

Quando reconhece um erro, o que é 

muito raro, justifica-o mentindo ou 

omitindo detalhes.



Exige ser ouvido, mas não dá ouvidos a 

ninguém.

Quando solicita opinião, é apenas um meio de 

auto-afirmação. Seu desejo é ser aprovado, 

caso contrário desconsidera a opinião dada.

Humilha e destrata quem o desagrada ou tem 

opinião diferente da sua.



Acha que tem controle sobre tudo, 

inclusive sobre as pessoas.

Tem solução para os problemas alheios, 

mas jamais consegue resolver os seus.

A sua palavra obrigatoriamente prevalece 

sobre qualquer outra.



Sempre enaltece suas supostas 

qualidades.

No auge de sua falsa modéstia, diz que 

seu maior “defeito” é ser “perfeccionista.”

Critica a todos, porém desconhece o que 

seja autocrítica.



É egoísta, mas exige solidariedade 

das pessoas.

É mentiroso e acredita na própria 

mentira.

Não é respeitado e sim, temido.



Dificilmente agradece por um favor recebido, 

pois jamais reconhece que o recebeu.

Se considera o melhor amigo, o melhor 

conselheiro, o melhor filho, o melhor pai, o 

melhor marido, o melhor profissional, o melhor 

sujeito e por isso raramente muda de atitude.



Passa a vida pensando que é querido por 

todos, quando na verdade é odiado por muitos.

Tem uma vida infeliz ou medíocre, se achando 

a pessoa mais feliz do mundo.

O arrogante termina a vida se arrependendo 

tarde demais por tudo o que causou aos outros 

e a si mesmo.







O Senhor detesta os 

orgulhosos de coração. 

Sem dúvida serão punidos.

Provérbios 16.5



“O temor do Senhor é odiar o 

mal; a soberba, e a arrogância, e 

o mau caminho, e a boca 

perversa, eu os odeio.”

Provérbios 8:13





“A soberba precede a 

ruína, e a altivez do 

espírito, a queda.”

Provérbios 16.18



“O Senhor deita por terra 

a casa dos soberbos; 

contudo, mantém a 

herança da viúva.”

Provérbios 15.25







“Nada façais por partidarismo 

ou vanglória, mas por 

humildade, considerando cada 

um os outros superiores a si 

mesmo.”

Filipenses 2.3



“Rogo igualmente aos jovens: sede submissos 

aos que são mais velhos; outrossim, no trato 

de uns com os outros, cingi-vos todos de 

humildade, porque Deus resiste aos soberbos, 

contudo, aos humildes concede a sua graça.”

1ª Pedro 5.5





 “Ele me faz”

 “Ele me guia”

 “Ele refrigera a minha alma”

 “Tu estas comigo”

 “A Tua vara e teu cajado me consolam”

 “Preparas uma mesa”

 “Unges a minha cabeça”

Veja como Davi diz...





“refrigera-me a alma. 

Guia-me pelas veredas 

da justiça por amor do 

seu nome."

Salmo 23.3



 Porque Deus tem algo a fazer 

conosco? 

 Por amor do seu nome. 

 Nenhum outro nome em cartaz, 

nenhum outro nome em destaque. 

 Tudo é feito para a Glória de Deus.

Não do meu nome...



"Eu sou o Senhor; esse é o 

meu nome! Não darei a outro 

a minha glória nem a 

imagens o meu louvor.

Isaías 42.8



 A exaltação aumenta nossa cabeça e diminui o 

nosso cérebro, logo passamos a pensar que somos 

bons e que nos somos responsáveis pela nossa 

sobrevivência.

 Bem rápido nos esquecemos que somos pó, e 

resgatados do pecado. Passamos a pensar que 

somos melhores que outros que estão ao nosso 

redor.

Deus não tem problema com o Ego...





“O Senhor é excelso, 

contudo, atenta para os 

humildes; os soberbos, ele 

os conhece de longe.”

Salmo 138.6



“Porque assim diz o Alto, o Sublime, que 

habita a eternidade, o qual tem o nome de 

Santo: Habito no alto e santo lugar, mas 

habito também com o contrito e abatido de 

espírito, para vivificar o espírito dos abatidos 

e vivificar o coração dos contritos.”

Isaías 57.15



“Porque a minha mão fez todas estas 

coisas, e todas vieram a existir, diz o 

Senhor, mas o homem para quem 

olharei é este: o aflito e abatido de 

espírito e que treme da minha palavra.

Isaías 66.2





“Em vindo a soberba, 

sobrevém a desonra, mas 

com os humildes está a 

sabedoria.”

Provérbios 11.2



“Guia os humildes na 

justiça e ensina aos 

mansos o seu caminho.”

Salmo 25.9



“Rogo igualmente aos jovens: sede submissos 

aos que são mais velhos; outrossim, no trato 

de uns com os outros, cingi-vos todos de 

humildade, porque Deus resiste aos soberbos, 

contudo, aos humildes concede a sua graça.”

1ª Pedro 5.5



“Porque o Senhor se 

agrada do seu povo e de 

salvação adorna os 

humildes.”

Salmo 149.4







“refrigera-me a alma. 

Guia-me pelas veredas 

da justiça por amor do 

seu nome."

Salmo 23.3



 “Ele me faz”

 “Ele me guia”

 “Ele refrigera a minha alma”

 “Tu estas comigo”

 “A Tua vara e teu cajado me consolam”

 “Preparas uma mesa”

 “Unges a minha cabeça”

Veja como Davi diz...








