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CRESCENDO 
EM 
SABEDORIA  
15 de Maio -  

Um guia diário para viver o 
melhor de Deus.



Provérbios 15:13 - 18 

O coração alegre aformoseia o rosto, mas 
com a tristeza do coração o espírito se 
abate. O coração sábio procura o 
conhecimento, mas a boca dos insensatos se 
apascenta de estultícia. Todos os dias do 
aflito são maus, mas a alegria do coração é 
banquete contínuo. Melhor é o pouco, 
havendo o temor do SENHOR, do que 
grande tesouro onde há inquietação. Melhor 
é um prato de hortaliças onde há amor do 
que o boi cevado e, com ele, o ódio. O 
homem iracundo suscita contendas, mas o 
longânimo apazigua a luta.

Hoje a sabedoria é sobre nosso coração, 
como diz a palavra: de tudo que tenho que 
guardar, tenho que guardar meu coração, 
pois dele procede as saídas da vida.  

Todo mau que vemos e vivemos vem de um 
coração amargo, um coração que não 
consegue vibrar na freqüência do amor do 
Pai.  

O coração alegre trás beleza para o rosto, 
o coração sábio se enche de conhecimento, 
o coração sensato sempre se fartará com os 
banquetes, o coração inteligente busca o 
temor do Senhor em vez de riquezas 
humanas, o coração amoroso se alegra com o 
que tem e não vive sofrendo pelo que não 
tem e por fim o coração longânime viverá 
em paz. 
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