
O Grande Pecado 

�Chego agora à parte em que a moral cristã difere mais nitidamente de todas as outras morais. 
Existe um vício do qual homem algum está livre, que causa repugnância quando é notado nos 
outros, mas do qual, com a exceção dos cristãos, ninguém se acha culpado�Não existe 
nenhum outro defeito que torne alguém tão impopular, e mesmo assim não existe defeito 
mais difícil de ser detectado em nós mesmos. O vício de que estou falando é o orgulho ou a 
presunção. A virtude oposta a ele, na moral cristã, é chamada de humildade. De acordo com 
os mestres cristãos, o vício fundamental, o mal supremo, é o orgulho� O orgulho leva a 
todos os outros vícios; é o estado mental mais oposto a Deus que existe� Como podem exis-
tir pessoas evidentemente cheias de orgulho que declaram acreditar em Deus e se consideram 
muitíssimo religiosas? Infelizmente, elas adoram um Deus imaginário. Na teoria, admitem 
que não são nada comparadas a esse Deus fantasma, mas na prática passam o tempo todo a 
imaginar o quanto ele as aprova e as tem em melhor conta que ao resto dos comuns mortais� 
Os professores, que sabem disso, apelam costumeiramente para o orgulho dos meninos, ou, 
como dizem, para seu amor-próprio, a fim de fazê-los comportar-se direito. Mais de um 
homem conseguiu superar a covardia, a luxúria ou o mau humor pela crença inculcada de que 
tudo isso estava abaixo da sua dignidade. Ou seja, venceram pelo orgulho. O diabo ri às 
gargalhadas. Fica satisfeitíssimo de nos ver castos, corajosos e controlados desde que, em 
troca, prepare para nós uma Ditadura do Orgulho.   

  �o orgulho é essencialmente competitivo � por sua própria natureza -, ao passo que os 
outros vícios só o são acidentalmente, por assim dizer. O prazer do orgulho não está em se ter 
algo, mas somente em se ter mais que a pessoa ao lado. Dizemos que uma pessoa é orgulhosa 
por ser rica, inteligente ou bonita, mas isso não é verdade. As pessoas são orgulhosas por 
serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas que as outras� É a comparação que torna 
uma pessoa orgulhosa: o prazer de estar acima do restante dos seres� O orgulho é um câncer 
espiritual: ele corrói a possibilidade mesma do amor, do contentamento e até do bom senso� 
Sempre que constatamos que nossa vida religiosa nos faz pensar que somos bons � 
sobretudo, que somos melhores que os outros �, podemos ter certeza de que estamos agindo 
como marionetes, não de Deus, mas do diabo. A verdadeira prova de que estamos na 
presença de Deus é que nos esquecemos completamente de nós mesmos ou então nos vemos 
como objetos pequenos e sujos. O melhor é esquecer-nos de nós mesmos. 

  �Se quer descobrir quão orgulhoso você é, a maneira mais fácil é perguntar-se: "Quanto 
me desagrada que os outros me tratem como inferior, ou não notem minha presença, ou 
interfiram nos meus negócios, ou me tratem com condescendência, ou se exibam na minha 
frente?"� Se me sinto incomodado porque outra pessoa fez mais sucesso na festa, é porque 
eu mesmo queria ser o grande sucesso� Não pense que, se você conhecer um homem 
verdadeiramente humilde, ele será o que as pessoas chamam de "humilde" hoje em dia: não 
será nem uma pessoa submissa ou bajuladora, que vive lhe dizendo que não é nada. 
Provavelmente, o que você vai pensar dele é que se trata de um camarada animado e 
inteligente, que realmente se interessou pelo que você tinha a lhe dizer� Ele não estará 
pensando sobre a humildade; não estará pensando em si mesmo de modo algum. 



� Amar e admirar algo exterior a nós mesmos é um passo para longe da ruína espiritual, 
desde que esse amor e admiração não sobrepujem o que sentimos por Deus� Em Deus 
defrontamos com algo que é, em todos os aspectos, infinitamente superior a nós. Se você não 
sabe que Deus é assim � e que, portanto, você não é nada comparado a ele -, não sabe 
absolutamente nada sobre Deus. O homem orgulhoso sempre olha de cima para baixo para as 
outras pessoas e coisas: é claro que, fazendo assim, não pode enxergar o que está acima de 
si� Se alguém quer adquirir a humildade, creio poder dizer-lhe qual é o primeiro passo: é 
reconhecer o próprio orgulho. Aliás, é um grande passo. O mínimo que se pode dizer é que, 
se ele não for dado, nada mais poderá ser feito. Se você acha que não é presunçoso, isso sig-
nifica que você é presunçoso demais.� 

      (C. S. Lewis) 

(Texto Extraído do Livro Cristianismo Puro e Simples de C.S Lewis.) 

 


