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CRESCENDO 
EM 
SABEDORIA  
16 de Maio -  

Um guia diário para viver o 
melhor de Deus.



Provérbios 16:8 - 13 

Melhor é o pouco, havendo justiça, do que 
grandes rendimentos com injustiça. O 
coração do homem traça o seu caminho, mas 
o SENHOR lhe dirige os passos. Nos lábios 
do rei se acham decisões autorizadas; no 
julgar não transgrida, pois, a sua boca. Peso 
e balança justos pertencem ao SENHOR; 
obra sua são todos os pesos da bolsa. A 
prática da impiedade é abominável para os 
reis, porque com justiça se estabelece o 
trono. Os lábios justos são o contentamento 
do rei, e ele ama o que fala coisas retas.

Conselho de hoje: A justiça é o que o 
Eterno busca em nós.  

O que mais aborrece ao Eterno é a 
injustiça, não se engane, o que agrada a 
Ele não é o que você faz ou dá, mas quão 
justo é seu coração e suas motivações.  

Entenda isso: posso fazer o que for, até 
mesmo dar tudo que tenho a Ele, mas se eu 
não agir com justiça no meu dia-a-dia nada 
disso terá valor.  

Por isso é melhor pouco com justiça do que 
grande coisas na impiedade. O Rei se 
alegra na justiça porque a injustiça é o 
DNA do malfeitor. 
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