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Anatomia do Mal: Olhos Altivos 
Série: O que agrada a Deus 

 
O que vem a ser ALTIVEZ? 

 Olhos são cheios de expressão. Ainda que sejam janelas que trazem o mundo externo, órgão 

que trazem quantidades de informação muito alta, eles têm poder de comunicar. 

o O que significa: 

 Marejados – Tristeza, ou profunda alegria; 

 Brilhando – Alegria; 

 Muito abertos – Espanto;  

 Olhando para cima – Pensar, ironia descontente, ‘Tá bom’; 

 Longa piscada – Paciência resignada; 

 Piscada – Expressão afetuosa, busca de receptividade, pedir sigilo; 

 Olhar de canto – desejo ou inveja; 

 Semi-fechados – Atenção, pensando; 

Introdução 

 Entraremos numa série bastante pessoal que o sábio Salomão deixou. Vamos encontrar 

uma forma diferente de abordagem que nos traz reflexões acerca de nosso modo de vida. 

Pv 6.16 a 19 

 A passagem tem diferentes traduções em seu início: 

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

16 Seis coisas o SENHOR aborrece, e a sétima a sua alma abomina: RA 

 Esclarecendo a passagem: 

o São seis coisas e mais uma sétima, ou são sete coisas?  

 Duas traduções possíveis, mas a ideia que me parece ser mais forte é que o 

autor emprega uma forma poética para dizer ‘sete’. 

 Como se dissesse: Gostei de 3 coisas, neste encontro, na verdade, adorei 

quatro. 

o Qual a diferença entre a primeira e segunda expressões de desagrado? 

  - Odiar, aborrecer, detestar, opor-se 

   - Abominação, asquerosidade, execração, sacrilégio 

 Puro emprego de sinônimos fortalecendo a ideia de reprovação. 

 De qualquer forma, além das formas serem fortes, que diferença faz se 

Deus diz que odeia 10 ou 90. Sendo Ele, devemos levar a sério. 

 Dá sua lista de coisas as associando a partes do corpo, para depois usar a figura da pessoa. 

Mesmo as figuras falam do todo. Pv 6.16 a 19 
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 Girar olhos – ficou louco; 

o Olhos altivos – Mais um gesto, que define um arrogante, orgulhoso, soberbo 

envaidecido. 

 Outras figuras: topete alto.  

 Altivez = atitude de se ver ou comunicar superioridade aos demais, satisfeito consigo mesmo, 

auto-suficiente; agir com outros como se lhes fossem inferiores. 

 

Qual o problema da ALTIVEZ? 

 Altivez, soberba, orgulho, e arrogância são termos empregados para descrever a atitude mais 

odiada por Deus. Da lista das coisas que Deus diz detestar se enojar, esta é a primeira. 

 Ao empregar ‘olhos altivos’, o sábio faz uso de uma figura de linguagem (metonímia), em que 

somente uma parte se refere ao todo. O foco não é o olhar, o olho, o gesto, mas, sim, a pessoa 

como um todo. 

o Similar – Isaias empregou muito este termo, mas com referência a partes diferentes: 

Pv 16:18; Is 2:11; Is 2:17; Is 9:9; Is 10:12 

o A figura vale para o todo. Não há espaço para se tirar o gesto, e preservar a atitude 

2Co 10:5 

 Pecados 

o Típico de um perverso, ateu. Sl 10:4 

o Chegar-se a Deus requer abrir mão da arrogância, pois: 

 É razoável: Deus criou todas as coisas e deu suas pistas. 

 Deus os odeia, pois é uma mentira. Pv 8:13 

o Integridade do filho de Deus depende da sua humildade. Sl 19:13 

 Pecados que serão tratados por Deus na oportunidade. Pv 16:18; Is 13:11 

o Princípio claro nas Escrituras, e somos alertados.1Pe 5:5 

 Por que tanta indignação contra o orgulho. Basicamente é uma questão de engano que 

corrompe a verdade acerca de Deus e de nós mesmos. O álcool, as drogas, a sensualidade, e 

diria, principalmente o orgulho, nos tornam incapazes de ver as coisas como efetivamente são. 

Jr 49:16 

o Deixar de ver quem Deus é: soberano, gracioso; 

o Auto-imagem distorcida: sou divino, eterno, senhor do futuro; 

 Sem se perceber que é como uma erva; 

 Sem se perceber que está sob juízo; 

 Sentindo-se capaz a realizar as obras de Deus; 

 Ver os demais seres humanos como se fossem menos do que são. 

 

Identificando a própria ALTIVEZ 

 Parece um problema de outros, mas na verdade, espero que você saia daqui hoje ao menos 

com um sentimento: Como sou orgulhoso! 
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o Não é o único sentimento, mas ele deve estar bem presente para que saiba o que e 

como deve tratar. 

 Expressões da soberba: 

o Opressão – Tratar pessoas como quem deve injustamente me dar o que não me 

pertence, ou não entregar o que o outro é digno. Sl 10:2; Sl 119:78; Pv 16:19 

 Como você é conhecido pelos que lhe servem? Bom pagador? Acessível? 

Interessado? 

 Tratamento aos subordinados. Certamente você tem poder: mandar embora, 

pagar parte do devido, transferir culpa, roubar mérito. 

o Menosprezo – Tratar os demais com menos honra do que são dignas. Qual a dignidade? 

Foram criadas à imagem e semelhança de Deus. 

 Falar com desprezo, destacar aspectos vergonhosos, desconsiderar, caçoar. Sl 

31:18; Sl 123:4 

 Zombaria, Pv 21:24 

o Contenda – Desprezo a perspectiva de outros, ou ainda valorizo demais o próprio 

conhecimento. Gosto de mostrar o poder, o conhecimento, e a habilidade. Pv 13:10 

o Segurança ou habilidade pessoal – Força ou habilidade, como inteligência, talento, 

força física, etc. Jr 49:16 

o Expectativas pessoais grandiosas – O que desejo para mim? O que desejo para Deus? Sl 

131:1; Tg 4:16 

o Orgulho espiritual – Seja por julgar-me superior ao que Deus fala, seja por considerar 

onde chegou um privilégio que dá motivo de se orgulhar. 2C0 12.7; Sl 119:85 

 

Alternativa a ALTIVEZ 

 A grande alternativa, que na verdade não é uma alternativa, é a única maneira de agir em 

conformidade com a verdade. Altivez fundamenta-se na ignorância Is 2.11 a 17 

o Toda altivez, orgulho e soberba será derrubada. 

o Somos insignificantes perto da glória de Deus. 

 Realizações - Estamos numa sociedade que nos estimula ao orgulho, mas nas Escrituras isso 

nunca é assim: 

o Somos mortais que podemos desaparecer em um sopro: AVC, acidente, enfarte, 

bactéria, raio, etc. 

o Além disso, suas realizações, que são de fato realizações, devem ser vista por certa 

perspectiva. Entrei na UNICAMP, sai da UNICAMP, fiz doutorado, contratado pela 

empresa dos sonhos. Dt 18. 17 a 18 

 Deus - Quando se trata de sermos aceitos por Deus, devemos lembrar. Mt 5.3 

o Duas palavras para pobre, mas aqui é a de miserável que depende da misericórdia. 

o Jesus é que nos salva, não conquistamos nada. Só graça. 

 Vida cristã – chamados para vivermos continuamente debaixo do favor de Deus. 2Co3.18 
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 Relação a outros - Quando pensamos no relacionamento com os demais, isso é uma questão de 

Deus dar a oportunidade e capacidade, e é a partir disso que responderemos pela nossa 

responsabilidade. Fp 2.3 a 4 

o Atitude de considerar ou outro superior: Feito à imagem de em uma natureza 

pecaminosa tão grave como a que conhece de si mesmo. 

o Chamado para servir aos irmãos e este é um caso. 

 

Conclusão: O que vou ganhar com isso? 

 Vimos que Deus detesta os orgulhos. Pv 6. 16 e 17 

 Humildade é compatível: 

o Sabedoria – Pv 11.2 

o Honra genuína – Pv 29.23 

o Atenção favorável de Deus – Sl 138.6 

 Deus quer me privilegiar, mas depende de minha humildade - 1Pd 5,5 

 Como vou agir? 

o Deus – confissão, dependência, misericórdia. 

o Outros – sou apenas servo, eles são representantes de Deus a quem sirvo, respeito, 

considero. 

o Realizações – Gratidão a Deus por participar, sem deixar uma manchinha de glória 

humana – Bach: Soli Deo Gloria 

 

 

Perguntas de Aprofundamento 

 
1- Altivez, arrogância, soberba onde você entende que esse pecado afronta ao Senhor e o seu 

relacionamento com Ele? 

2- Você se considera uma pessoa humilde ou altiva? Qual o contraste da humildade e altivez? 

3- Como se manifesta o olhar altivo? Cite exemplos bíblicos? Cite exemplo que você passou? 

4- Como o altivo vê as demais pessoas? Como Deus vê as demais pessoas? 

5- Qual a atitude correta frente a quem é altivo? Ou com sua altivez? 

6- Leia Filipenses 2.1 a 11, considere o exemplo de Jesus? 

7- Leia Marcos 10.45? O que aprendemos sobre humildade? 


