
Ap Eder Gregorio 

CRESCENDO 
EM 
SABEDORIA  
9 de Maio -  

Um guia diário para viver o 
melhor de Deus.



Eclesiastes 1:12 - 18 

Eu, o Pregador, venho sendo rei de Israel, em 
Jerusalém. Apliquei o coração a 
esquadrinhar e a informar-me com 
sabedoria de tudo quanto sucede debaixo 
do céu; este enfadonho trabalho impôs Deus 
aos filhos dos homens, para nele os afligir. 
Atentei para todas as obras que se fazem 
debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e 
correr atrás do vento. Aquilo que é torto não 
se pode endireitar; e o que falta não se pode 
calcular. Disse comigo: eis que me 
engrandeci e sobrepujei em sabedoria a 
todos os que antes de mim existiram em 
Jerusalém; com efeito, o meu coração tem 
tido larga experiência da sabedoria e do 
conhecimento. Apliquei o coração a 
conhecer a sabedoria e a saber o que é 
loucura e o que é estultícia; e vim a saber 
que também isto é correr atrás do vento. 
Porque na muita sabedoria há muito enfado; 
e quem aumenta ciência aumenta tristeza.

Correr atrás do vento. Assim se resume a 
experiência do Rei Salomão depois de viver 
muitas coisas.  

Que isso possa ser uma lição para nós 
hoje, pois nada levaremos e nada será de 
valor o que ganhamos aqui quando chegarmos 
diante do Eterno.  

Tudo fica e nada levaremos, por isso como 
Jesus mesmo disse: ajunte tesouro 
celestiais que a traça não destrui e o 
ladrão não rouba.  

Viva aqui com sabedoria e tome cada 
decisão acertadamente, mas se esforce para 
gerar no espiritual, pois é lá que está 
nossa recompensa. 
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