
Ap Eder Gregorio 

CRESCENDO 
EM 
SABEDORIA  
31 de Maio -  

Um guia diário para viver o 
melhor de Deus.



Provérbios  31:10 

Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor 
muito excede o de finas jóias.

Mulher virtuosa, mulher chayl, quem 
achará. Assim é chamado a mulher que é 
virtuosa.  

Virtuosa no hebraico é a palavra chayl que 
significa “forte como um exército”. Ser 
virtuosa não é uma mulher estilosa, mas 
sim uma mulher habilidosa. Quando falamos 
que as mulheres de Deus são princesas, 
muitas vezes somente se leva para o lado 
do glamur, mas na verdade o ser princesa é 
sobre o governo e a habilidade de gerar.  

No decorrer dos versículos isso será 
mostrado. Então mulher forte e habilidosa 
em muito é mais valiosa do que jóias.



Provérbios  30:15 - 16 

A sanguessuga tem duas filhas, a saber: Dá, 
Dá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, 
quatro que não dizem: Basta! Elas são a 
sepultura, a madre estéril, a terra, que se não 
farta de água, e o fogo, que nunca diz: 
Basta!

2 - A esterilidade - Ser estéril é uma 
outra porta da sanguessuga, pois o estéril 
vive desejando a frutificação alheia e 
então vive buscando o que não tem, saia da 
esterilidade e seja cheio da vida 
abundante e será livre desse espirito 
sugador. 

3 - A terra seca - a terra seca nunca se 
farta da água, assim é todos os que estão 
secos, eles nunca terão prazer na palavra 
do Eterno e buscarão outros artificies 
para se completarem e por isso serão 
levados as buscarem as trevas e isso 
abrirá as portas para a sanguessuga  

4 - Fogo  - O fogo nunca diz basta. Então 
cuidado com o fogo que existe dentro de 
ti, pois esse fogo buscará sempre 
combustível para queimar. 


	Ap Eder Gregorio
	Crescendo em sabedoria
	Provérbios  31:10
	Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas jóias.
	Provérbios  30:15 - 16
	A sanguessuga tem duas filhas, a saber: Dá, Dá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem: Basta! Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra, que se não farta de água, e o fogo, que nunca diz: Basta!


