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CRESCENDO 
EM 
SABEDORIA  
1º de Maio -  

Um guia diário para viver o 
melhor de Deus.



Provérbios 1:23 - 27 

Atentai para a minha repreensão; eis que 
derramarei copiosamente para vós outros o 
meu espírito e vos farei saber as minhas 
palavras. Mas, porque clamei, e vós 
recusastes; porque estendi a mão, e não 
houve quem atendesse; antes, rejeitastes 
todo o meu conselho e não quisestes a 
minha repreensão; também eu me rirei na 
vossa desventura, e, em vindo o vosso terror, 
eu zombarei, em vindo o vosso terror como 
a tempestade, em vindo a vossa perdição 
como o redemoinho, quando vos chegar o 
aperto e a angústia.

Hoje quero chamar a atenção de cada um de 
vocês! Sabemos que as misericórdias do 
Eterno é a causa de não sermos consumidos, 
e também que a suas misericórdias duram 
para sempre, mas muitas vezes usamos isso 
para dar lugar a carne.  

Veja que Jesus diz aos seus discípulo que 
temos que perdoar 70x7, isso é 490 vezes.  

E usamos isso como sendo uma fala que 
Jesus está dizendo de algo infinito. Mas 
Ele deixa claro que aqui é o limite da 
tolerância: 490 vezes.  

Veja que o Eterno demostra isso quando 
leva o povo para o Exílio na Babilônia, 
pois foi a sentença que o Eterno deu por 
desobedecerem as suas ordem. Mas que 
ordem? Do Shabat da terra!  

Então seria 70 anos de exílio por cada 
Shabat da terra não cumprido. Faz as 
contas, cada Shabat é de 7 em 7 anos e 
seria 70 anos, então vemos os 70x7.  



Provérbios 1:23 - 27 

Atentai para a minha repreensão; eis que 
derramarei copiosamente para vós outros o 
meu espírito e vos farei saber as minhas 
palavras. Mas, porque clamei, e vós 
recusastes; porque estendi a mão, e não 
houve quem atendesse; antes, rejeitastes 
todo o meu conselho e não quisestes a 
minha repreensão; também eu me rirei na 
vossa desventura, e, em vindo o vosso terror, 
eu zombarei, em vindo o vosso terror como 
a tempestade, em vindo a vossa perdição 
como o redemoinho, quando vos chegar o 
aperto e a angústia.

Isso aponta que o Eterno tolerou 490 anos 
do povo desobedecendo, mas depois veio a 
sentença.  

Veja que a sabedoria nos chama para que 
possa se derramar em nós, que convite 
lindo, mas muitos não estão atendendo 
desse convite.  

Então nos dias de tribulação a Sabedoria 
rirá das desventuras de nossas 
dificuldades.  

Isso é o limite da misericórdia.  

Atente hoje mesmo para suas palavras e de 
ouvidos para seus ensinos. 
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