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OS PERIGOS DO ORGULHO

SENTIMENTOS RUINS E SUAS CONSEQUÊNCIAS
A ciência já comprovou inúmeras vezes
que nutrir sentimentos ruins como orgulho,
avareza, egoísmo, a raiva e tantos outros,
trazem consequências terríveis à saúde do
homem, no entanto, além de problemas
físicos, estes sentimentos também trazem
consequências no âmbito espiritual, pois a
Bíblia Sagrada relata sobre esse assunto.
Vejamos:

COBIÇA:
“Tais são as veredas de todo aquele que se
entrega à cobiça; ela prenderá a alma dos que
a possuem”, Pv 1.19.
“Melhor é a vista dos olhos do que o
vaguear da cobiça; também isto é vaidade e
aflição de espírito”, Ec 6.9.
“Porque o amor ao dinheiro é a raiz de
toda espécie de males; e nessa cobiça alguns
se desviaram da fé e se traspassaram a si
mesmos com muitas dores”, 1Tm 6.10.

INVEJA:

AVAREZA:
“E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos
da avareza, porque a vida de qualquer não
consiste na abundância do que possui”, Lc
12.15.
“E eles vêm a ti, como o povo costuma vir,
e se assentam diante de ti como meu povo, e
ouvem as tuas palavras, mas não as põem por
obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o
seu coração segue a sua avareza”, Ez 33.31.

MALDADE:
“Porque não há retidão na boca deles; as
suas entranhas são verdadeiras maldades; a
sua garganta é um sepulcro aberto; lisonjeiam
com a sua língua”, Sl 5.9.
“Este é o mal que há entre tudo que se faz
debaixo do sol: que a todos sucede o mesmo;
que também o coração dos filhos dos homens
está cheio de maldade, que há desvarios no
seu coração, na sua vida, e que depois as vão
aos mortos”, Ec 9.3.

“O coração com saúde é a vida da carne,
AMARGURA:
mas a inveja é a podridão dos ossos”, Pv 14.30.
“Tendo cuidado de que ninguém se prive
“Porque onde há inveja e espírito
da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de
faccioso, aí há perturbação e toda obra
amargura, brotando. Vos perturbe, e por elas
perversa”, Tg 3.16.
muitos se contaminem”, Hb 12.15.
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