
Ap Eder Gregorio 

CRESCENDO 
EM 
SABEDORIA  
1º de Junho -  

Um guia diário para viver o 
melhor de Deus.



Provérbios 1:28 - 31 

Então, me invocarão, mas eu não 
responderei; procurar-me-ão, porém não me 
hão de achar. Porquanto aborreceram o 
conhecimento e não preferiram o temor do 
SENHOR; não quiseram o meu conselho e 
desprezaram toda a minha repreensão. 
Portanto, comerão do fruto do seu 
procedimento e dos seus próprios conselhos 
se fartarão 

No dia primeiro do mês de Maio falamos 
sobre o convite da sabedoria, Ela estava 
convidando as pessoas a uma mesa de 
banquete, mas essas pessoas recusaram o 
convite.  

Por isso agora ela diz que quando for 
solicitada ela recusará o convite e essas 
pessoas se fartará dos seus próprios 
conselhos e certamente provará das suas 
escolhas.  

Mas dai podemos falar, mas apostolo isso é 
antigo testamento, no novo é diferente, 
podemos clamar qualquer hora e tudo bem o 
Senhor sempre nos atenderá e pronto.  

Veremos então uma parábola de Jesus que se 
refere ao mesmo convite. 



Lucas 14:15 - 24 

Ora, ouvindo tais palavras, um dos que 
estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-
aventurado aquele que comer pão no reino 
de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo 
homem deu uma grande ceia e convidou 
muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo 
para avisar aos convidados: Vinde, porque 
tudo já está preparado. Não obstante, todos, 
à uma, começaram a escusar-se. Disse o 
primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-
lo; rogo-te que me tenhas por escusado. 
Outro disse: Comprei cinco juntas de bois e 
vou experimentá-las; rogo-te que me tenhas 
por escusado. E outro disse: Casei-me e, por 
isso, não posso ir. Voltando o servo, tudo 
contou ao seu senhor. Então, irado, o dono 
da casa disse ao seu servo: Sai depressa 
para as ruas e becos da cidade e traze para 
aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os 
coxos. Depois, lhe disse o servo: Senhor, 
feito está como mandaste, e ainda há lugar. 
Respondeu-lhe o senhor: Sai pelos caminhos 
e atalhos e obriga a todos a entrar, para que 
fique cheia a minha casa. Porque vos declaro 
que nenhum daqueles homens que foram 
convidados provará a minha ceia.

O contexto é o mesmo e a resposta também, 
por isso responda ao convite e se fartará 
do banquete da sabedoria e viverá e comerá 
do seus frutos.
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