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CRESCENDO 
EM 
SABEDORIA  
12 de Julho -  

Um guia diário para viver o 
melhor de Deus.



Provérbios 12:15 - 18 

O caminho do insensato aos seus próprios 
olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos 
aos conselhos. A ira do insensato num 
instante se conhece, mas o prudente oculta a 
afronta. O que diz a verdade manifesta a 
justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. 
Alguém há cuja tagarelice é como pontas de 
espada, mas a língua dos sábios é medicina.

Sempre haverá uma grande diferença entre o 
ímpio e o justo, entre o tolo e o Sábio, 
entre o perverso e o prudente.  

Essa diferença sempre se manifestará em 
suas atitudes e consequentemente em seus 
frutos colhido. O Justo não é que diz ser 
justo, mas o que contém frutos da justiça 
e também o sábio não é o que se diz ser 
sábio, mas sim o que manifesta o fruta da 
sabedoria.  

Ao tolo todo seu caminho parece perfeito e 
reto, ele nunca dá ouvido a um conselho, 
pois nunca reconhecerá que necessita de 
ajuda. Mas um sábio é aquele que dá ouvido 
aos conselhos, pois sabe que não sabe de 
tudo.  

Como conhecer um tolo na primeira olhada? 
Pela a ira que é manifesta e estampada em 
sua “cara”. O prudente sempre ocultará a 
afronta, e não fará questão de falar da 
suas pelejas. 
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