
 

“um homem que não pode suportar a correção, fica 
todo irado e explode” 
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“um homem que não pode suportar a correção,  
fica todo irado e explode” 

 

 

O arrogante é obstinado em sua própria opinião - teimoso. Recusa-se a se 

corrigir e obedecer, mantém obstinadamente sua própria opinião e não aceita 

ponderações e conselhos. O arrogante procura sempre seus próprios interesses e 

direitos, e não leva em consideração os direitos, sentimentos, e interesses alheios. O 

irmão Branham nos dá como é o caráter de um arrogante em um de seus sermões: 

 

“E um homem que não pode suportar a correção da Escritura, ele fica todo 

irado e explode, isto mostra que ele não está correto com Deus. Isto é certo. Mas 
um santo, genuíno de Deus, se reconciliará com Deus através da Palavra. Isto é 
correto. E a Palavra é o caminho corretivo. Aqueles irmãos devem estar bastante 
agradecidos a Deus pois... Vejam, a Bíblia diz que falsos cristos se levantariam nos 
últimos dias e enganariam se possível o próprio eleito. Mas não é possível. Não, 
senhor. O eleito foi preordenado; então eles não serão enganados. Vê você? 
Então, tão logo que aqueles irmãos subiram ali em casa no dia seguinte (Vêem?), 
mesmo quando chegaram, começaram a me dar suas Escrituras. E então o Espírito 
Santo, através da Escritura, simplesmente condenou tudo que eles estavam 
dizendo. Vê você? Então ali estava, eles viram então, um grupo de pessoas eleitas 
entrando na Presença de Deus. Isto me deixa agradecido por pessoas como 
aquelas. Sim, senhor. Estes são homens verdadeiros. Quando você vê um homem 
que está errado, e é provado que está errado, então mostra que ele quer ser um 
Cristão; ele se aproxima e diz: “ESTOU ERRADO.” Este -- este é um verdadeiro 
Cristão. Mas se aquele sujeito explodir, e correr ao redor para um lado e disser: 
“Oh, isso não tem nada a ver,” e assim; cuidado, irmão, você pode ver 
imediatamente então que ele sai sob condenação, porque ele não era um de nós. 
Mas sempre, pastor, venha à Palavra, e Ela fará isto cada vez. Mas você tem que 
permanecer com a Palavra”. APOCALIPSE, CAPÍTULO CINCO - 2ª Parte # 42-46 

 

“O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal; A SOBERBA, A 

ARROGÂNCIA, o mau caminho, a boca perversa.” PROVÉRBIOS 8:13. 
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Nunca se deveria separar para o ministério alguém que demonstre essa 

terrível qualidade. O ministro não pode ser arrogante. Ele tem que saber ouvir, 

reconhecer seus erros, e saber obedecer, para poder liderar, Tito. 1:7. 

 

Um espírito humilde é a marca registrada de uma pessoa usada por Deus 

(Salmo 51:1717 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração 

quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.). O orgulho e a arrogância são 
algumas das principais ferramentas do diabo para manter nossos olhos em nós 
mesmos, e desviá-los dos outros, e do próprio serviço do Senhor.   

 

Um espírito soberbo, portanto, é mortalmente perigoso para os líderes. Ele 

mata sua eficiência para Deus, pois o orgulho gera duas terríveis doenças na alma: 

 

A primeira é a ignorância. O orgulho torna a pessoa auto-suficiente e 

intocável e fecha seus olhos para a própria necessidade, levando-a a ignorar bons 

conselhos e recomendações de outros. Todos estão errados e eu estou certo! 

 

Por toda a Escritura, Deus chama a nossa atenção para a importância de um 

conselho. 

 

“Onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos 

conselheiros há bom êxito.” PROVÉRBIOS 15:22. 
 

A segunda doença causada pelo orgulho é a insegurança. Líderes com os 

olhos sobre si mesmos têm uma preocupação excessiva sobre o que os outros 

pensam sobre eles. Estão constantemente avaliando a si mesmos, e comparando 

seu desempenho como dos outros. 

 

“Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se 

LOUVAM A SI MESMOS; mas eles, medindo-se consigo mesmos, e comparando-se 
consigo mesmos, revelam insensatez.”  I CORINTIOS 10:12. 

 

Em vez de descansarem na benção que é saber que “Deus dispôs os 

membros, colocando cada um deles no Corpo, como lhe aprouve”, lideres inseguros 

estão constantemente preocupados com o que os outros pensam deles. 
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Como resultado, eles caem em dois extremos: ou tentam impressionar com 

planos ambiciosos e grandes programas, ou retiram-se à inatividade. 

 

Quando você olha só para si mesmo, torna-se insensível às necessidades 

alheias. Acaba passando a vida machucando, ofendendo, usando e abusando dos 

outros, talvez sem nem sequer terá consciência. 

 

O ilustre psicólogo italiano Alfred Adler diz que: “É o indivíduo que não esta 

interessado no seu semelhante que tem as maiores dificuldades na vida, e causa 
os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os 
fracassos.” 

 

“Nada façais por partidarismo, ou vanglória, mas por humildade, 

considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em 
vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.” 
FILIPENSES 2:3-4. 

 

Um exemplo claro do efeito corrosivo do orgulho pode ser visto na vida de 

Uzias, um dos reis de Judá (II Crônicas 26:3). No início, a atitude básica de seu 

coração era pura. 

 

“Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar,”   verso 5. 

 

Ele se tornou famoso e bem-sucedido, (verso 8). 

  

Aí começou o princípio de sua queda, (verso 16). 

 

 Insubmisso a Palavra de Deus, (verso 16-18). 

 

Qual o problema? Ele não conseguiu lidar com o sucesso. Foi vencido pelo 

orgulho, e Deus o feriu com lepra. 

 

Os líderes precisam ser capazes de definir, e comunicar seus objetivos, e 

assim determinar o melhor caminho a seguir para alcançar esses alvos. 
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 Quando as pessoa estão cheias de orgulho, não conseguem enxergar a 

melhor maneira de realizar seus propósitos. 
 

 O rei Nabucodonozor também caiu por causa disso. Por outro lado, o profeta 

Isaias diz que a pessoa usada por Deus, é “o aflito e abatido de espírito e que treme 
diante da Minha Palavra,”  ISAIAS 66:2. 
 

 Da mesma forma, o rei Davi mencionou o tipo de serviço que Deus se 

agrada. 
 

 “Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração 

quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus,” SALMOS 51:17.  
 

 “E esta não é a condição em que as pessoas estão hoje em dia? Deixe que 

Deus abençoe a um homem e coloque um pouquinho de confiança nele, e ele se 
tornará um “SABE TUDO”. Ele se torna... Ele começará uma organização, ou ele 
fará alguma coisa que seja diferente. “Como caíste do céu, ó Lúcifer!” Isto é... Deus 
tem um tempo difícil tratando de conseguir alguém com quem Ele possa tratar, e 
que se mantenha humilde, manso e que permaneça em seu lugar até que Deus o 
chame para fazer alguma coisa (crê você isto? Vê?) um homem que Deus possa 
abençoar e que ainda assim ele possa permanecer um homem, não ser um anjo ou 
um deus. Tão logo que um homem consegue ser abençoado e tem uma coisinha 
que lhe foi dada, ele deseja se tornar um deus; ele deseja se tornar um - um anjo. 
Ele deseja se tornar uma grande pessoa. “O que eu faço, que... eu, eu e meu”. 
Todas essas coisas. Essa é uma atitude errada. Deus está buscando a alguém a 
quem Ele possa abençoar e derramar sobre ele as bênçãos, e - e que quanto mais 
Ele o abençoe, menor o homem se torne. E você nunca obterá mais de Deus até 
que você se torne nada. Você tem que diminuir a si mesmo. Aquele que a si mesmo 
se exalta, Deus o abaterá. Aquele que a si mesmo humilha, Deus o exaltará. Você 
tem que se tornar pequeno antes que possa ser grande. E você nunca será grande 
por si mesmo, você será grande tanto quanto Deus o for em você. Vê?”  PERGUNTAS 

E RESPOSTAS - Nº 9, parágrafo 70-72 
 

“Como podem os homens se tornarem tão religiosamente cegos? Eles se 

tornam estúpidos por causa das barreiras denominacionais e odeiam seus irmãos, 
sem uma causa. Vê você isto? Tão limitados, tão pequenos, eles fazem isto por 
causa do seu prestígio.” JOSE ENCONTRANDO SEUS IRMÃOS, parágrafo# 142 
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“Parece que quando um homem chega a um lugar que ele sente que ele é 

auto-suficiente, o pecado começa a envolvê-lo. A igreja, a nação, o indivíduo que 
sente que ele não precisa de nenhuma ajuda do exterior, o pecado começa a reinar 
nele. Isto é verdade. E nós observamos, também, que quando as pessoas começam 
a se sentir superiores, geralmente o pecado chega e as infecciona.” A ESCRITURA NA 

PAREDE, parágrafo# 22 
 

“E agora - e agora se um - se uma pessoa que tem um dom, e então ela é 

chamada através das Escrituras, e - e ela se esquiva disto, isto mostra que aquilo 
não era um dom de Deus. Porque, qualquer dom de Deus, respeitará a Palavra, ser 
manso, vê você”. O SOM INCERTO 18/12/60, parágrafo# 90 

 

Colaborador V. Domingos 
Fontes Principais 

Voice Of God Recordings 
http://messagedoctrine.com/ 
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