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“Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; cada um considere os
outros superiores a si mesmo.” Filipenses 2:3
I – INTRODUÇÃO
Existe um sentimento que é muito pernicioso, muito prejudicial à vida das pessoas.
Trata-se do orgulho. Se sabemos que algo é venenoso, devemos evitar. Não podemos nos dar
ao luxo de permitir que nosso coração se encha desse veneno.
Muitas pessoas que poderiam se dar bem na, que poderiam conquistar respeito e
honras, se perdem por permitir que uma dose de orgulho envenene seus corações.
O CASO DE HAMA
“Depois destas coisas o rei Assuero engrandeceu a Hamã, filho de Hamedata, agagita,
e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os
servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Hamã;
porque assim tinha ordenado o rei acerca dele; porém Mardoqueu não se inclinava nem se
prostrava.” Ester 3:1-2
Nesse texto podemos notar que Hamã recebeu grandes honras do rei, foi colocado
acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei tinham que prostar
diante dele. Isso é uma grande honraria que um homem poderia receber.
Mas havia um homem que se assentava à porta do rei todos os dias, um homem sem
importância, que estava no caminho por onde Hamã havia de passar. Quando Hamã passava
Mardoqueu não se inclinava diante dele. Ele tinha um bom motivo para não se inclinar, pois
como judeu, só poderia se inclinar diante do Senhor. Mas Hamã não quis saber disso, antes se
encheu de ira e furor pela irreverência de Mardoqueu.
“Vendo, pois, Hamã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele,
Hamã se encheu de furor.” Ester 3:5
Nesse momento começa a ruina de Hamã. Ele poderia ter perguntado a Mardoqueu
porque ele não se prostava diante dele e Mardoqueu certamente iria explicar o porque. Mas,
ao invés disso, ele passou a odiar Mardoqueu.
O que ele não sabia era que Mardoqueu era um homem que a bênção de Deus estava
sobre ele. Sim, temos de ter cuidado com o orgulho. Muitas vezes podemos ficar com ódio de
pessoas que a bênção de Deus esteja sobre elas. Isso não é bom.

Hamã então, com o orgulho ferido, começa a arquitetar plano diabólico contra
Mardoqueu e seu povo. Leva o rei a assinar um decreto para exterminar os judeus. Quando
uma pessoa fica com o orgulho ferido, ela se torna perigosa, maligna, e capaz de arquitetar
planos diabólicos contra as pessoas que são alvos de sua ira.
Mas quando Deus está na vida de alguém, o socorro logo vem. Hamã foi expor sua
indignação para sua família e, esta, ao invés de o aconselhar a deixar esse orgulho maligno e a
a perdoar Mardoqueu, antes concordam com seus planos de acabar com Mardoqueu.
As pessoas que concordam com planos malignos são tão más quanto ao que está cheio
de ira. A família de Hamã se tornou cúmplice de seus atos.
Hamã manda colocar uma forca onde iria enforcar Mardoqueu. Mas, existe um ditado
que diz: “o tiro saiu pela culatra”. E nesse caso, aconteceu com Hamã. Mardoqueu tinha feito
uma boa ação para com o rei e orei quis recompensá-lo por causa disso.
O INÍCIO DA QUEDA DE HAMÃ
Quando Deus está num negócio, Ele opera a favor de Seu povo. O Senhor fez com que
o rei perdesse o sono um dia e o levou a ler as crônicas. E nelas viu que Mardoqueu fez uma
boa ação para com o rei e não tinha recebido nada em troca. Então, o rei chama Hamã e lhe
pergunta: “E, entrando Hamã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem de cuja honra o rei se
agrada? Então Hamã disse no seu coração: De quem se agradaria o rei para lhe fazer honra
mais do que a mim?” Ester 6:6
Hamã pensou: essa pessoa só pode ser eu. Então, ele fala ao rei para colocar a pessoa
nas nuvens. E quando acaba de falar, manda que ele assim faça com Mardoqueu.
Nesse momento Hamã morre por dentro. É obrigado a sair pela cidade honrando
aquele a quem tanto odiava.
Ele poderia aqui se arrepender e ver que estava caminhando para a morte. Mas seu
orgulho o cegou tanto que só queria ver a ruina de Mardoqueu.
Precisamos entender que o orgulho não leva a lugar algum. Só complica nossas vidas e
nos destrói. Quando Deus está honrando alguém, devemos nos alegrar e não sentir ciúmes. O
ciúme é a vontade de que aquilo que é feito para os outros seja feito para nós. Se formos fiéis
ao Senhor, ele nos honrará também.
Como Hamã não se arrependeu, acabou enforcado na forca que tinha preparado para
Mardoqueu. Devemos evitar qualquer tipo de mal contra nosso próximo, pois esse mal poderá
se voltar contra nós.
O ORGULHO NASCEU NO CORAÇÃO DE SATANÁS
“Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo.” 1
Timóteo 3:6

O diabo foi condenado por causa de orgulho. Ele era formoso, resplandecente, e tinha
uma posição de destaque. Mas o orgulho subiu ao seu coração quando desejou a honra de
Deus para si.
O conselho do Senhor é que pessoas recém convertidas não assumam determinadas
posições na igreja por causa do perigo de cair na soberba. A soberba é um perigo para cada
um de nós. Não podemos deixar nosso coração inchar quando recebemos alguma posição de
honra, como Hamã. Quando o rei o honrou e o colocou acima de todos os príncipes, seu
coração se encheu de orgulho e pensou que todos tinham que dobrar os joelhos diante dele.
Esse sim, é um começo de ruina.
CONCLUSÃO
Quando somos honrados, devemos ficar onde estamos, não devemos desejar coisas
acima do que recebemos. A honra de Deus é suficiente para nós. Temos de reconhecer que a
glória pertence somente ao Senhor. Se alguém não quer reconhecer nossa posição, não vamos
brigar por causa disso. A honra do Senhor nos basta.
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