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CRESCENDO 
EM 
SABEDORIA  
17 de Maio -  

Um guia diário para viver o 
melhor de Deus.



Provérbios 17:7 - 9 

Ao insensato não convém a palavra 
excelente; quanto menos ao príncipe, o 
lábio mentiroso! Pedra mágica é o suborno 
aos olhos de quem o dá, e para onde quer 
que se volte terá seu proveito. O que 
encobre a transgressão adquire amor, mas o 
que traz o assunto à baila separa os maiores 
amigos.

Hoje deixo 3 conselhos que te levará a ser 
mais sábio: 

1 - A coisa certa para a pessoa certa - 
não existe equivoco no reino de Deus, no 
reino dos homens existe, mas no de Deus 
não. O insensato nunca terá as coisas 
excelente do Reino e nem os mentirosos 
serão chamados de príncipes. Você pode até 
falar, proclamar que é príncipe, mas se a 
mentira tiver ainda no seus lábios nunca 
será aceito como filho do Pai da Verdade. 

2 - A varinha mágica - Como é rápido 
resolver algo com o suborno, é na verdade 
uma pedra mágica e uma varinha de contos 
de fadas. Mas nunca esqueça que a colheita 
é mais real que semeadura. 

3 - O verdadeiro amigo - O verdadeiro 
sempre encobre as transgressões, mas o 
falso é o que tem prazer de separar os 
melhores amigos. A glória de Deus está em 
encobrir as coisas, por isso não tenha 
prazer de expor os pecados e erros de 
ninguém.  
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