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Uma Alma Nobre 
 

Isaías 32:8 
 

Introdução: Isaías 32:8 diz que “o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará”. 
O dicionário ensina que nobre é aquilo que é elevado, alto, sublime. Quando temos uma alma 
nobre, buscamos os caminhos elevados, olhamos para o alto, e vamos em direção ao sublime. 
Todos nós estamos sujeitos a enfrentar situações estressantes, tempos em que teremos de 
suportar pressões. Estas circunstâncias são utilizadas para provar a nobreza da nossa alma, 
pois o nobre é testado diante dos problemas.  

 
No estudo de hoje, veremos quatro atitudes que podemos tomar, quando estamos diante de 
algum problema.  

 
1. Se prostrar diante deles – a primeira atitude que alguém pode tomar diante de um problema 

é desistir e aceitar a derrota. Sem dúvida alguma, esta não é a melhor atitude, pois quando 
agimos assim, tudo fica mais sombrio e a calamidade toma conta. Temos que entender que a 
prostração diante dos problemas só irá agravá-los. Alguns argumentam dizendo que “já orou e 
não aconteceu nada”;  mas é preferível continuar orando, do que se entregar. Enquanto 
oramos, temos a possibilidade de ver o milagre de Deus. Porém, quando nos prostramos 
diante deles, a derrota é consumada. 

 
Muitas pessoas têm dificuldades quando enfrentam problemas, porque tem pouca força. Em 
Provérbios 24:10, a Bíblia diz: “Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena”. 
Os problemas, as lutas, as dificuldades, são inevitáveis; porém, a nossa postura tem de ser 
firme nessas horas. Não podemos “funcionar bem” somente quando tudo vai bem; pelo 
contrário, durante as tribulações temos que mostrar a nossa força, e, certamente, Deus será 
conosco e nos dará a vitória. 

 
2. Dar lugar ao ressentimento – a segunda atitude que alguém pode tomar diante de um 

problema, é dar lugar ao ressentimento. Muitos ficam com pena de si mesmo e acham que 
não merecem aquilo que estão passando. A questão não é se elas merecem ou não merecem, 
a questão é que existe um problema e ele deve ser resolvido. Entregar-se à autocomiseração 
além de não mudar a situação, fará com que percamos o ânimo e a capacidade de reagir.  

 
Muitas pessoas, quando dão lugar ao ressentimento, tornam-se duras e insensíveis e acabam 
vendo as coisas de maneira distorcida. Elas pensam que foram abandonadas pelos amigos, 
quando, na verdade, elas que buscaram o isolamento. Ter pena de si mesmo afasta o amor das 
pessoas, não são as pessoas que se afastam, quem se afasta é o que está ressentido.  

 
Dar lugar ao ressentimento é uma postura extremamente perigosa, porque, em alguns casos, a 
pessoa pode até mesmo achar que o próprio Deus a abandonou. 

 
3. Projetar soluções –  a terceira atitude, nós encontramos no versículo 8. A Bíblia diz que “o 

nobre projeta coisas nobres”, isto é, o nobre não se curva diante do problema, ele busca 
soluções e as encontra. O nobre sabe que os problemas existem para serem resolvidos, e 
nenhum deles é maior do que o seu Deus. Por isso, ele não se abate, porque sabe projetar 
coisas nobres, aquelas que vêm da parte de Deus. 
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Deus é nobre, os seus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos. Ele nos leva 
pelo caminho da nobreza que é o caminho da transformação. Ele nos dá sabedoria para vencer 
os problemas. 

 
4. Perseverar na nobreza – no mesmo versículo 8, encontramos a quarta atitude que podemos 

tomar: “e na sua nobreza perseverará”. A perseverança identifica o nobre, ela é uma das fortes 
características da alma nobre.   É necessário perseverar, é necessário se esforçar para alcançar 
o que é nobre. Portanto, não desista das coisas nobres, diga não ao lixo desse mundo. Vença o 
pensamento negativo! Vença o medo! Vença a prostração! Vença o desânimo! Você é nobre 
porque Jesus mora em você, e o nobre projeta e persevera.  

 
Isaías 26:3 diz: “Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque 
ele confia no Senhor”. Quando a nossa alma se liga ao trono de Deus (porque o propósito é 
firme e porque ele confia no Senhor), a nobreza de Deus se manifesta em nossa vida, e a nossa 
alma perseverará naquilo que é nobre. 

 

 


