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CRESCENDO 
EM 
SABEDORIA  
9 de Junho -  

Um guia diário para viver o 
melhor de Deus.



Eclesiastes 2:12 - 17 

Então, passei a considerar a sabedoria, e a 
loucura, e a estultícia. Que fará o homem 
que seguir ao rei? O mesmo que outros já 
fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais 
proveitosa do que a estultícia, quanto a luz 
traz mais proveito do que as trevas. Os olhos 
do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto 
anda em trevas; contudo, entendi que o 
mesmo lhes sucede a ambos. Pelo que disse 
eu comigo: como acontece ao estulto, assim 
me sucede a mim; por que, pois, busquei eu 
mais a sabedoria? Então, disse a mim 
mesmo que também isso era vaidade. Pois, 
tanto do sábio como do estulto, a memória 
não durará para sempre; pois, passados 
alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah! 
Morre o sábio, e da mesma sorte, o estulto! 
Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa 
a obra que se faz debaixo do sol; sim, tudo é 
vaidade e correr atrás do vento. 

Salomão se depara com uma grande surpresa, 
tanto o sábio quanto o tolo morre. Assim 
é: um dia todos nós morreremos e 
prestaremos conta de tudo o que fizemos, e 
seremos julgados por tudo que não faremos 
também. 

Mas o que Salomão não sabia é da pessoa de 
Cristo que ele não conheceu. Essa é a 
essência da sabedoria que ele não teve a 
oportunidade de conhecer.  

Então todos nós morremos e nossa sabedoria 
não nos poupará dos castigos ou das 
sentenças, o que ela vai nos ser 
proveitosa é em nossas recompensas.  

A sabedoria não nos salvará, pois ela 
aponta para Jesus que é o único que nos 
pode salvar, mas se você não entender o 
caminho que ela aponta então mesmo vivendo 
uma vida sábia não entenderá a sua máxima: 
Jesus. 
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