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ANATOMIA DO MAL: OLHOS ALTIVOS 
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Data: 21/11/2010 

Introdução 

16 Há seis coisas que o 
SENHOR odeia, sete coisas 

que ele detesta: 17 olhos 
altivos, língua mentirosa, 

mãos que derramam 
sangue inocente,    

 Pv 6 

18 coração que traça planos 
perversos, pés que se 

apressam para fazer o mal, 
19 a testemunha falsa que 
espalha mentiras e aquele 

que provoca discórdia entre 
irmãos.   

 Pv 6 

Há seis coisas que 
o SENHOR odeia, 
sete coisas que 
ele detesta:    

 Pv 6.16(NVI) 

Seis coisas o 
SENHOR aborrece, 

e a sétima a sua 
alma abomina: 

 Pv 6.16(RA) 



23/11/2010 

2 

16 Há seis coisas que o 
SENHOR odeia, sete coisas 
que ele detesta: 17 olhos 
altivos, língua mentirosa, 

mãos que derramam 
sangue inocente,    

 Pv 6 

18 coração que traça planos 
perversos, pés que se 

apressam para fazer o mal, 
19 a testemunha falsa que 
espalha mentiras e aquele 

que provoca discórdia entre 
irmãos.   

 Pv 6 

16 Há seis coisas que o 
SENHOR odeia, sete 

coisas que ele detesta: 
[A primeira delas:] 17 

OLHOS ALTIVOS...  
 Pv 6 

O que vem a ser ALTIVEZ? 

Qual o problema da ALTIVEZ? 

A soberba 
precede a ruína, e 

a altivez do 
espírito, a queda.  

 Pv 16.18 
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os olhos altivos dos 
homens serão abatidos, 

e a sua altivez será 
humilhada; só o 

SENHOR será exaltado 
naquele dia.  

 Is 2.11 

A arrogância do 
homem será abatida, e 

a sua altivez será 
humilhada; só o 

SENHOR será exaltado 
naquele dia.   Is 2.17 

todo o povo o saberá, 
Efraim e os moradores 

de Samaria, que em 
soberba e altivez de 

coração dizem:    
 Is 9.9 

por isso, acontecerá que, 
havendo o senhor acabado 
toda a sua obra no monte 

Sião e em Jerusalém, então, 
castigará a arrogância do 

coração do rei da Assíria e a 
desmedida altivez dos seus 

olhos;     Is 10.12 

e toda altivez que se 
levante contra o 

conhecimento de Deus, 
e levando cativo todo 

pensamento à 
obediência de Cristo,    

 2Co 10.5 

O perverso, na sua 
soberba, não 

investiga; que não 
há Deus são todas 

as suas cogitações.    

 Sl 10.4 
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O temor do SENHOR 
consiste em aborrecer o 

mal; a soberba, a 
arrogância, o mau 
caminho e a boca 

perversa, eu os aborreço.  

      Pv 8.13 

também da soberba 
guarda o teu servo, que 

ela não me domine; 
então, serei 

irrepreensível e ficarei 
livre de grande 
transgressão.   Sl 19.13 

A soberba 
precede a ruína, 

e a altivez do 
espírito, a queda.  

 Pv 16.18 

castigarei o mundo por 
causa da sua maldade e os 
perversos, por causa da sua 

iniqüidade; farei cessar a 
arrogância dos atrevidos e 

abaterei a soberba dos 
violentos.   Is 13.11 

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.   1Pe 5.5 

O terror que inspiras e a 
soberba do teu coração te 

enganaram. Tu que habitas nas 
fendas das rochas, que ocupas 
as alturas dos outeiros, ainda 

que eleves o teu ninho como a 
águia, de lá te derribarei, diz o 

SENHOR.     Jr 49.16 
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Identificando a própria ALTIVEZ 

com arrogância, os 
ímpios perseguem 

o pobre; sejam 
presas das tramas 

que urdiram.   

 Sl 10.2 

envergonhados sejam os 
soberbos por me 

haverem oprimido 
injustamente; eu, 

porém, meditarei nos 
teus preceitos.  

 Sl 119.78 

melhor é ser humilde 
de espírito com os 
humildes do que 

repartir o despojo 
com os soberbos.  

 Pv 16.19 

Emudeçam os lábios 
mentirosos, que falam 

insolentemente 
contra o justo, com 

arrogância e desdém.    

 Sl 31.18 

 A nossa alma está 

saturada do escárnio 
dos que estão à sua 

vontade e do desprezo 
dos soberbos. 

 Sl 123.4 
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quanto ao soberbo e 
presumido, zombador 
é seu nome; procede 

com indignação e 
arrogância.  

 Pv 21.24 

da soberba só 
resulta a contenda, 
mas com os que se 
aconselham se acha 

a sabedoria.  
 Pv 13.10 

O terror que inspiras e a 
soberba do teu coração te 

enganaram. Tu que habitas nas 
fendas das rochas, que ocupas 
as alturas dos outeiros, ainda 

que eleves o teu ninho como a 
águia, de lá te derribarei, diz o 

SENHOR.   Jr 49.16 

SENHOR, não é soberbo o 
meu coração, nem altivo o 

meu olhar; não ando à 
procura de grandes coisas, 

nem de coisas 
maravilhosas demais para 

mim.    Sl 131.1 

agora, entretanto, vos 
jactais das vossas 

arrogantes 
pretensões. Toda 

jactância semelhante a 
essa é maligna.  Tg 4.16 

E, para que não me 
ensoberbecesse com a 

grandeza das revelações, foi-
me posto um espinho na 

carne, mensageiro de 
Satanás, para me esbofetear, 
a fim de que não me exalte.  

2Co 12.7 
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para mim abriram 
covas os soberbos, 

que não andam 
consoante a tua 

lei.  Sl 119.85 Alternativa a ALTIVEZ 

os olhos altivos dos 
homens serão abatidos, 

e a sua altivez será 
humilhada; só o 

SENHOR será exaltado 
naquele 

 Is 2.11 

A arrogância do 
homem será abatida, 

e a sua altivez será 
humilhada; só o 

SENHOR será exaltado 
naquele dia.   Is 2.17 

não digas, pois, no teu 
coração: A minha 
força e o poder do 

meu braço me 
adquiriram estas 

riquezas.    Dt 18.17 

Antes, te lembrarás do 
SENHOR, teu Deus, porque é 

ele o que te dá força para 
adquirires riquezas; para 

confirmar a sua aliança, que, 
sob juramento, prometeu a 

teus pais, como hoje se vê.   
 Dt 18.18 
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Bem-aventurados os 
humildes de 

espírito, porque 
deles é o reino dos 

céus.  
 Mt 5.3 

E todos nós, com o rosto 
desvendado, contemplando, 

como por espelho, a glória do 
senhor, somos 

transformados, de glória em 
glória, na sua própria 

imagem, como pelo senhor, o 
espírito.   2Co 3.18 

nada façais por 
partidarismo ou vanglória, 

mas por humildade, 
considerando cada um os 

outros superiores a si 
mesmo.    

 Fp 2.3 

não tenha cada um 
em vista o que é 

propriamente seu, 
senão também cada 

qual o que é dos 
outros.    

 Fp 2.4 

Conclusão: O que vou ganhar 
com isso? 

16 seis coisas o 
SENHOR aborrece, e 
a sétima a sua alma 
abomina: 17 olhos 

altivos,   
 Pv 6 
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em vindo a soberba, 
sobrevém a 

desonra, mas com 
os humildes está a 

sabedoria.    
 Pv 11.2 

A soberba do 
homem o abaterá, 
mas o humilde de 

espírito obterá 
honra.    

 Pv 29.23 

O SENHOR é excelso, 
contudo, atenta para 

os humildes; os 
soberbos, ele os 

conhece de longe.    

 Sl 138.6 

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.    1Pe 5.5 


