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Introdução 



2 É necessário, pois, que o bispo 
seja irrepreensível... 6 Não 

pode ser recém-convertido, 
para que não se ensoberbeça 
e caia na mesma condenação 

em que caiu o diabo. 

1Tm 3 

Introdução 



.. é necessário que o bispo 
seja irrepreensível: não 

orgulhoso, não briguento, 
não apegado ao vinho, não 

violento, nem ávido por 
lucro desonesto.  

Tt 1.7 

Introdução 



O Senhor detesta os 
orgulhosos de 
coração. Sem 
dúvida serão 

punidos.  
Pv 16.5 

Introdução 



O orgulho vem antes 
da destruição; o 
espírito altivo, 

antes da queda. 
Pv 16.18 

Introdução 



A mentalidade centralizada no ‘eu’, é 
ter o foco voltado para o ‘eu’ e para 
sua satisfação, é uma busca de auto-

reconhecimento, auto-exaltação e 
um desejo de controlar e usar todas 
as coisas em benefício de si mesmo.  

Stuart Scott                             

Introdução 



Pois dele, por ele e 
para ele são todas as 

coisas. A ele seja a 
glória para sempre! 

Amém. 
Rm 11.36 

Introdução 



O orgulhoso busca 
tirar Deus do seu 

lugar      

ThomasWatson                         

Introdução 



.. é necessário que o bispo 
seja irrepreensível: não 

orgulhoso, não briguento, 
não apegado ao vinho, não 

violento, nem ávido por 
lucro desonesto. 

Tt 1.7 

Introdução 



Atitudes do orgulho 



Se alguém ensina falsas 
doutrinas e não concorda 

com a sã doutrina de 
nosso Senhor Jesus Cristo 

e com o ensino que é 
segundo a piedade, 

1Tm 6.3 

Atitudes do orgulho 



é orgulhoso e nada entende. 
Esse tal mostra um interesse 
doentio por controvérsias e 

contendas acerca de palavras, 
que resultam em inveja, 

brigas, difamações, suspeitas 
malignas  

1Tm 6.4 

Atitudes do orgulho 



Tens visto a um homem 
que é sábio a seus 

próprios olhos? maior 
esperança há no 

insensato do que nele. 
Pv 26.12 

Atitudes do orgulho 



 

Sábio 
Aos próprios 

olhos 
 

Ignorante 
 

Sem referência 

 

Maníaco 
 

Por disputas 

Atitudes do orgulho 



Frutos do orgulho  



é orgulhoso e nada entende. 
Esse tal mostra um interesse 
doentio por controvérsias e 

contendas acerca de palavras, 
que resultam em inveja, 

brigas, difamações, suspeitas 
malignas  

1Tm 6.4 

Frutos do orgulho 



Inveja 



Alegrem-se com os 
que se alegram; 
chorem com os 
que choram.  

Rm 12.15 

Inveja 



Provocação 



Quando vieram os que 
tinham sido contratados 

primeiro, esperavam 
receber mais. Mas cada 

um deles também 
recebeu um denário.  

Mt 20.10 

Provocação 



Quando o receberam, 
começaram a se 

queixar do 
proprietário da 

vinha,  
Mt 20.11 

Provocação 



dizendo-lhe: Estes homens 
contratados por último 

trabalharam apenas uma 
hora, e o senhor os igualou a 
nós, que suportamos o peso 
do trabalho e o calor do dia.  

Mt 20.12 

Provocação 



Mas ele respondeu a um 
deles: Amigo, não estou 
sendo injusto com você. 
Você não concordou em 

trabalhar por um 
denário? 

Mt 20.13 

Provocação 



Receba o que é seu e 
vá. Eu quero dar ao 
que foi contratado 

por último o mesmo 
que lhe dei.  

Mt 20.14 

Provocação 



Não tenho o direito de 
fazer o que quero com 

o meu dinheiro? Ou 
você está com inveja 

porque sou generoso? 
Mt 20.15 

Provocação 



Difamação 



Suspeita 



Conclusão 



Mas ele nos concede graça 
maior. Por isso diz a 

Escritura: Deus se opõe 
aos orgulhosos, mas 
concede graça aos 

humildes.  
Tg 4.6 

Conclusão 



5 Seja a atitude de vocês a 
mesma de Cristo Jesus,  

6 que, embora sendo Deus, não 
considerou que o ser igual a 

Deus era algo a que devia 
apegar-se;   

Fp 2 

Conclusão 



mas esvaziou-se a si 
mesmo, vindo a ser 
servo, tornando-se 

semelhante aos 
homens.  

Fp 2.7 

Conclusão 



E, sendo encontrado em 
forma humana, 

humilhou-se a si mesmo 
e foi obediente até à 

morte, e morte de cruz! 
  

Fp 2.8 
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Projeto 


