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CRESCENDO 
EM 
SABEDORIA  
11 de Maio -  

Um guia diário para viver o 
melhor de Deus.



Provérbios 11:14 - 18 

Não havendo sábia direção, cai o povo, mas 
na multidão de conselheiros há segurança. 
Quem fica por fiador de outrem sofrerá 
males, mas o que foge de o ser estará 
seguro. A mulher graciosa alcança honra, 
como os poderosos adquirem riqueza. O 
homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o 
cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe 
um salário ilusório, mas o que semeia justiça 
terá recompensa verdadeira.

Hoje teremos mais conselho para viver uma 
vida sábias. 

1 - A sabedoria é a fortificação de uma 
cidade. Ser sábio não somente manterá a 
sua vida segura mas sim um povo.  

Veja quantos exemplos bíblicos de pessoas 
que foram sábias e por suas palavras 
pouparam o povo do juízo, mas em 
contrapartida vemos que pessoas tolas com 
suas tolices destruíam reinos inteiros.  

2 - Ser fiador. Quem fica por fiador 
poderá perder tudo, pois a lei para o 
fiador é mais severa do para o próprio 
devedor.  

Você tem certeza de quem você está 
garantindo? Porque essa pessoa não tem 
credito, já parou para pensar? Então 
cuidado para não se comprometer com 
pessoas, porque isso pode te custar caro. 
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3 - Mulheres sábias enriquecem. As 
mulheres graciosas - a palavra aqui é 
“bondosa, que ter o favor de” - sempre 
estarão sendo levadas a lugares altos, por 
isso chegarão em lugares de honra que as 
favorecerá. 

4 - Ser bom é um remédio. O que é bom, é 
bom para si mesmo, não pense que sua 
bondade é para os outros, mas os outros 
desfrutam dessa bondade, mas o maior 
beneficiado dela é você mesmo.  

Mas o ruim é o destruidor de si mesmo. 
Como vejo pessoas más que pensa que está 
destruindo os outros, mas na verdade está 
cavando a própria cova. 

5 - O salário da ilusão. A pessoa má pensa 
que está lucrando, mas na verdade está é 
empobrecendo. 

O que é ganho por meio da maldade sempre 
desaparecerá. Somente a justiça durará 
para sempre. 
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