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CRESCENDO 
EM 
SABEDORIA  
3 de Junho -  

Um guia diário para viver o 
melhor de Deus.



Provérbios 3:17 - 22 

Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e 
todas as suas veredas, paz. É árvore de vida 
para os que a alcançam, e felizes são todos 
os que a retêm. O SENHOR com sabedoria 
fundou a terra, com inteligência estabeleceu 
os céus. Pelo seu conhecimento os abismos 
se rompem, e as nuvens destilam orvalho. 
Filho meu, não se apartem estas coisas dos 
teus olhos; guarda a verdadeira sabedoria e 
o bom siso; porque serão vida para a tua 
alma e adorno ao teu pescoço.

A sabedoria é a que estava no começo e por 
ela tudo foi feito, por isso se quisermos 
entender as obras do Eterno desde o começo 
precisamos ter um intimo relacionamento 
com a sabedoria.  

Sem a sabedoria não há profético e não 
podemos então fluir nessas dimensões 
proféticas, pois é ela que nos faz saber 
dos desígnios eterno do Pai.  

Quando olhamos por esse ponto veremos a 
vida de Daniel que foi um pronunciador 
profético no seu tempo, ele viu e 
profetizou coisas que ainda nem vivemos, 
mas a essência dessas revelações foi o 
desamar de sabedoria que o Eterno lhe 
concedeu.  

Quando Daniel termina seu jejum de 3 anos 
ele se encontrou 10 vezes mais sábio do 
que qualquer outro sabia e sobre ele foi 
derramado o conhecer dos segredos por 
causa disso, e é justamente o que Salomão 
esta dizendo, busque a sabedoria e ela 
será um adorno profético e um ativador de 
dimensões.
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