
Decisões Decidem Futuro SABEDORIA

Homens Bons Sofrem Por 
Falta de Sabedoria  
Aprendemos  na  bíblia,  que  a  sabedoria  é  a  coisa  principal. 
Ninguém tem um problema no casamento, em casa, no trabalho, 
com filhos etc, mas as pessoas tem um problema de sabedoria.

Davi, era um homem bom, tanto que queria construir um tempo 
para o Senhor, porém Deus o advertiu que não deveria construir o 
templo.  Se  Davi  construísse  o  templo,  mesmo  com  boas 
intenções, não sendo esta vontade de Deus, seu plano fracassaria.

Existem  inúmeros  cristãos,  com  centenas  de  boas  intenções, 

Provérbios 4:7 �1

1. Tema a Deus 

O temor do Senhor é o 
princípio do conhecimento, 
mas os insensatos desprezam 
a sabedoria e a disciplina. 
(Provérbios 1:7 NVI) 

DECIDA OBEDECÊ-LO 

2. Ajude alguém hoje 

Quanto for possível, não deixe 
de fazer o bem a quem dele 
precisa. Não diga ao seu 
próximo: “Volte amanhã, e eu 
darei algo a você”, se pode 
ajudá-lo hoje. (Provérbios 
3:27-28 NVI) 

DECIDA 3 ATITUDES DE AJUDA 
AO PRÓXIMO 

3. Não reclame 

Um olhar animador dá alegria 
ao coração, e as boas notícias 
r e v i g o r a m o s o s s o s . 
(Provérbios 15:30 NVI) 

Como água fresca para a 
garganta sedenta é a boa 
notícia que chega de uma 
terra distante. (Provérbios 
25:25 NVI) 

DECIDA CARREGAR BOAS 
NOTÍCIAS

7 PROPOSTAS DA 
SABEDORIA 

São Tuas Decisões | Não as de Deus | Que Te Conduzirão Ao Sucesso
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porém fazendo  obras  para  as  quais  não  foram chamados.  Eles 
fazem isso, por falta de sabedoria.

Por  falta  de  sabedorias  pessoas  falham,  erram na  vida,  culpam 
Deus e no final não compreendem o que aconteceu.

Davi, ao passar a obra do templo para seu filho, Salomão, foi sábio 
e discerniu a diferença entre seu chamado de seu filho.

Davi  era  homem  sábio,  e  nele  devemos  nos  espelhar  para 
inúmeras tarefas da vida (Provérbios 4).

Portanto,  embora  você  e  eu  sejamos  pessoas  boas,  se  não  nos 
atentarmos para o conhecimento iremos ser destruídos, e um dia 
poderá ser tarde. Se for tarde para você, é momento de plantar 
sabedoria para no futuro colher sabedoria.

Assim,  atente  o  seu  coração  para  algumas  propostas  que  a 
sabedoria te faz,  propostas estas que te conduzirão a um novo 
patamar, a uma nova esfera e as grandes experiências com Deus?

Provérbios 28:1: "O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos 
são corajosos como o leão".

Provérbios 4:7 �2

4. Pare de Dizer o 
Que Sabe ou o Que 
faz  

Que outros façam elogios a você, 
não a sua própria boca; outras 
pessoas, não os seus próprios 
lábios. (Provérbios 27:2 NVI) 

Vocês os reconhecerão por seus 
frutos. Pode alguém colher uvas 
de um espinheiro ou figos de 
e r v a s d a n i n h a s ? 
Semelhantemente, toda árvore 
boa dá frutos bons, mas a árvore 
ruim dá frutos ruins. (Mateus 
7:16-17 NVI) 

DECIDA SE TORNAR MESTRE NA 
HUMILDADE 

5. Mude Seus Amigos  

Aquele que anda com os sábios 
será cada vez mais sábio, mas o 
companheiro dos tolos acabará 
mal. (Provérbios 13:20 NVI) 

DECIDA ANDAR SÓ COM 
SÁBIOS  

6. Identifique Tolos  

Quem esconde o ódio tem 
lábios mentirosos, e quem 
e s p a l h a c a l ú n i a é t o l o . 
(Provérbios 10:18 NVI) 

DECIDA IDENTIFICAR TOLOS 
PARA SE AFASTAR DELES 

7. Decida Decidir  

To d o t ra b a l h o á rd u o t ra z 
proveito, mas o só falar leva à 
pobreza. (Provérbios 14:23 NVI) 

DECIDA E FAÇA 
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1. Tema a Deus 

O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. 
(Provérbios 1:7 NVI) 

DECIDA OBEDECÊ-LO 

 O Espírito Santo tem planos tão grandes para tua vida, tem projetos e instruções para você (Jr 1:5), porém ele precisa 
que você ouça-o e respeite as regras que foram impostas pelo Criador, para tanto é necessário temer a Deus. 

 Poderia enumerar vários textos bíblicos que nos ensinam a temer a Deus, mas o citado acima é o bastante para lhe 
dizer a importância de respeitar a autoridade Divina e todos os limites que o nosso Criador estabeleceu. Temer a Deus 
é isto, respeitá-lo, sabendo das conseqüências de não o fazer, buscá-lo, servi-lo e o mais importante, fazer a Sua 
vontade. 

 Quando não levamos o perigo do pecado a sério, estamos sendo tolos e mostrando ausência de temor do Senhor 
(Pv. 14:9). Um tolo é qualquer pessoas que sempre expressa seu descontentamento com Deus (Pv. 19:3). Portanto, 
temer a Deus é mais do que apenas respeitá-lo é respeitá-lo, obedecendo suas regras. 

 O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já imaginou se todos os homens rejeitasse a Deus e não lhe temesse 
(se todos fossem ateus)? Não haveria consequência para o pecado, não haveria uma linha de moral a ser seguida, a 
vida não seria nada mais do que como a vida dos animais, matar para viver, o universo existiria em vão, em meio a 
conflitos seria melhor a morte do que suportar a dificuldade, o ser humano não teria a intenção de buscar o melhor do 
próximo... Tudo na verdade seria nada. 

 Na realidade, não é necessário ser uma pessoa descrente da palavra de Deus para não demonstrar temor a Deus. 
Basta infringir a suas regras e não contemplar isto como um problema, ou, ainda, justificar própria conduta. A prova de 
não ver o erro como um erro é permanecer nele (1 João 3:9). 

 Portanto, não confunda conhecimento com sabedoria, embora caminhem juntos, a sabedoria se distingue em muito 
do simples acúmulo de informações. Qualquer homem que não teme a Deus não é sábio. 

A primeira proposta que a sabedoria te apresenta é esta: TEMA A DEUS MEU FILHO(A). 

2. Ajude alguém hoje 

Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: “Volte 
amanhã, e eu darei algo a você”, se pode ajudá-lo hoje. (Provérbios 3:27-28 NVI) 

DECIDA 3 ATITUDES DE AJUDA AO PRÓXIMO 

 Com certeza você já procurou ajuda de alguém. Talvez hoje tenha busca ajuda, mas já parou para pensar se ajudou 
alguém hoje? 

 Quando ajudamos, estamos convidando a ajuda para nossa vida. Não vos enganeis, tudo aquilo que semeardes, isto 
também ceifará. 

 A sabedoria te convida a ajudar outras pessoas, a não reter o bem que você pode fazer ao próximo, seja um amigo, 
vizinho, parente, filho, pai, mãe, avós... Lembre-se sempre que o primeiro passo para conquistar e buscando, e se busca 
com atitudes. Por isso, decida ajudar pessoas e você verá o favor de Deus vir sobre tua vida de modo que nunca havia 
visto. 
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 Durante meses ajudei muito um amigo querido, fiz por ele exatamente o que eu gostaria que ele fizesse por mim. Agi 
assim esperando uma recompensa de Deus, não depositei minha confiança nele imaginando que ele deveria me 
retribuir, ao contrário, Deus é em quem preciso confiar. Depois de muito tempo descobri que o trabalho que este 
amigo meu havia feito a meu favor, contribuiu em grande escala para mim, isto porque o Espírito Santo recompensa 
aqueles que plantam. 

 Você irá ajudar muitas pessoas e possível, nenhuma delas venha reconhecer o que tem feito, mas conte com Jeová 
Jireh, aquele que traz a provisão. Rute, ao auxiliar sua sogra foi vista por Boáz e este a recompensou. 

 Talvez você já tenha dito que fez muito por uma pessoa e ela nunca reconheceu isto. Além de não dever esperar dos 
homens eu te pergunto: você tem honrado aqueles que têm te honrado? Você tem honrado aqueles que investiram 
tempo, dinheiro... em você? 

 Quem são os maiores investidores da tua vida, como você tem contribuído para eles? 

 Uma das propostas da sabedoria para tua vida é que você ajude pessoas. 

3. Não reclame 

Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. (Provérbios 15:30 NVI) 

Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. (Provérbios 
25:25 NVI) 

DECIDA CARREGAR BOAS NOTÍCIAS 

 Uma grande característica de preguiçosos é reclamar. Salomão reconhecia a estupidez dos preguiçosos, tanto que 
escreve: "Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam". 

 Já notei que muitas pessoas, depois dos cultos em que sou o preletor, me procuram e dize que aquela mensagem foi 
para eles, pois um filho que ele tem precisa lhe honrar mais, ou alguns funcionários da empresa em que é proprietário 
são preguiçosos e precisam ser demitidos. Eles se esquecem de apenas um detalhe, a mensagem não é apenas para o 
funcionário preguiçoso, mas para o patrão dos funcionários, para mim, para um pai, para uma mãe, filho... Infelizmente 
os seres humanos têm a tendência até se eximirem da culpa. 

 Quando você traz uma boa notícia, o coração daquele que a recebe se alegra e isto fortalece (engorda) os ossos (Pv. 
15:30). 

 Tentar contar o número de vezes que você reclama no dia. Conseguir se lembrar de uma, já é momento de pensar 
em aceitar esta proposta da sabedoria, proposta de não reclamar. 

 Alguns dizem: "Nossa, como está calor". Passam alguns dias: "Nossa, não aguenta mais esse frio"; "e essa chuva que 
não acaba"; "meu pai não telefona para mim"; "como meu pai me importuna ligando para saber onde estou". 

 Para alguns  machucar o dedo é motivo de morte. Ele conta para toda a escola que se machucou e que aquela dor 
está incomodando. Reclama que as aulas da faculdade duram muito tempo. Reclama que não tem mais oportunidade 
de estudar. Reclama que já está velho. Reclama que está jovem. 

 Por inúmeras vezes estive trabalhando com o karts de uma pista que temos, e quando alguém chega para falar algo e 
eu ouvia uma notícia ruim aquilo me chateava, mas, ao mesmo tempo, quando corriam para me dizer: "tenho uma boa 
notícia..." eu podia sentir como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. 

 Tenho uma amiga que todas as vezes que olho para o rosto dela ela está com a testa franzida, e assim que abre a boa 
reclama: "gente eu não sei o que fazer...", "você conseguiram isso, porque para mim não dá..."... 
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 Você já reparou que quando teu filho, teu pai... traz uma notícia boa o coração se alegra, os ossos se fortalecem e o 
ânimo se torna vivo? 

 As pessoas de sucesso são aquelas otimistas que diante do problema dizem: "já deu certo...". 

 Eu amo conversar com minha mãe, pois ela é a pessoa mais otimista que conheço, ela sempre diz: "filho, se formos 
ver o lado negativo das coisas não fazemos nada"; "filho, não se preocupe,  Deus está do nosso lado". Quando 
caluniaram ela, a reação dela nos foi de pânico, ao contrário, foi de ânimo e alegria, como se não houvesse notícia ruim. 
Mamãe sempre acreditou no que fez é sempre conquistou na vida. Eu nunca vi minha mãe reclamar, digo isto sem 
mentira. 

 Ouvi Luiza Trajano, proprietária da rede Magazine Luiza, dizendo: "podemos olhar para o lado cheio ou vazio do 
copo. Alguns dizem que o Brasil não cresce no mercado varejista, mas eu escolhi acreditar no Brasil e observar todo o 
lado positivo que o país tem". 

 Em um dos livros que estou escrevendo "Recompensas da Sabedoria" menciono que a sabedoria nos proporciona 
honra e riquezas. Se você escolher a aceitar as propostas da sabedoria, também alcançará as riquezas. 

A sabedoria tem uma proposta para você: Não Reclame Mais. 

4. Pare de Dizer o Que Sabe ou o Que faz  

Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca; outras pessoas, não os seus próprios lábios. 
(Provérbios 27:2 NVI) 

Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas 
daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. (Mateus 
7:16-17 NVI) 

DECIDA SE TORNAR MESTRE NA HUMILDADE 

 O que Jesus ensina é muito forte e convincente: "E, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja 
vosso servo". Acontece que as pessoas querem se servidas antes de servir. Se você pretende ser um patrão, 
precisa aprender a ser funcionário. 

 Digo isto, porque uma prova de mal funcionário é aquele que espalha suas boas obras. Jesus ensina que 
quando formos ajudar os pobres, não devemos tocar trombetas diante dos homens monstrando o que 
fizemos, mas devemos saber que receberemos a recompensa de Deus. 

 Eu preciso dizer, porque preciso que você avalie como tem conduzido tua vida: a maioria das pessoas 
não seguem esta proposta da sabedoria: Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca; outras 
pessoas, não os seus próprios lábios. 

 Tente parar para pensar em pequenas atitudes em que você tem feito elogios para você mesmo. Quantas 
vezes você chega na tua mãe e diz o que fez de bom para seu irmão? Você tem o hábito de quando faz 
mais do que deveria no serviço ir contar para o patrão ou você reconhece que a árvore é conhecida pelos 
seus frutos? 

 As pessoas são conhecidas pelas reações delas, pela reação diante de uma grandeza. Acompanhei um 
pastor que sempre teve assistentes ao lado dele. Tivemos a honra de recebê-lo inúmeras vezes em casa.   
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 Certa fez ele nos relatou a história de um assessor que quando na presença de homens grandes, 
constantemente contava seus feitos e quem ele era. Aquele comportamento incomodava e demonstrava a 
falta de humildade do homem. 

 Minha mãe já teve funcionárias em casa que, cada vez que eram instruídas e repreendidas por uma falta 
cometidas, elas tentavam justificar e explicar o porquê daquele erro. Nós somos reconhecidos pela nossa 
reação a uma correção. 

 Conheci uma pessoa que estava tentando fazer algo que não sabia fazer, quando fui orientar em como 
fazer obtive a seguinte resposta: "Eu sei, é assim que deve ser feito", ele fez exatamente o que eu disse é 
explicou que era daquela forma que deveria ser feito. Pode parecer engraçado, e ao mesmo tempo triste, 
mas foi exatamente isto. Fiquei chocado. Ao invés de corrigir a atitude dele ou tentar explicar que eu havia 
acabado de explicar, preferi guardar aquilo como uma experiência.  

 Em geral, você conta uma história sempre mostrando você como uma pessoa boa, que ajuda, prestativa 
ou diligente? 

 José não precisava dizer que ele era diligente, ele simplesmente era. 

Lembre-se que a sabedoria te propõe mostrar as tuas obras com teus frutos e não com tuas palavras. 

5. Mude Seus Amigos  

Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. 
(Provérbios 13:20 NVI) 

DECIDA ANDAR SÓ COM SÁBIOS  

 Provérbios foi escrito a quase 3000 anos, e o esta proposta da sabedoria continua em vigor e infelizmente 
pouco seguida.  

 Já vi pessoa morrerem porque estavam caminhando com pessoas erradas; pessoas perderem tudo, por 
parcerias erradas; jovens se entristecerem por maus amigos; alcoólatras por companhias indevidas; 
pessoas se sentirem incompletas, por companhias erradas. 

 Se você é uma pessoa que não reclama e não gosta de reclamar, não conseguirá conviver com alguém 
que reclama o tempo todo. Assim, podemos perceber que escolhemos o grupo de amigos de acordo com 
as características que mais nos agrada. Comece a observar, então, que, são os teus amigos e se você quer 
ser como eles, se são sábios. Caso conclua que eles não são sábios, fuja imediatamente destas amizades e 
aprenda ser como sábios, para, a partir de então, sentir prazer de estar com os sábios. 

Grande proposta da sabedoria: ande com os sábios. 

6. Identifique Tolos  

Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. (Provérbios 10:18 NVI) 
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DECIDA IDENTIFICAR TOLOS PARA SE AFASTAR DELES 

 A importância de se identificar tolos é evitar a presença deles, evitar corrigi-los, não ouvir a instrução 
deles... 

 Em seu livro A Lei do Reconhecimento, Dr. Mike Murdock, pontua fatos importantes que devemos saber 
sobre os tolos, dentre eles: 

1- Um Tolo É Qualquer Um Que Rejeita a Sabedoria, Instrução e Correção de Um Mentor Aprovado (Pv. 
1:7); 

2- Um Tolo É Qualquer Um Que Tenta Destruir A Reputação de Um Campeão Através de Mentiras (Pv. 
10:18); 

3- Um Tolo É Qualquer Um Que Rejeita Fugir do Mal, Mesmo Quando Corrigido (Pv. 13:19); 

4- Um Tolo É Qualquer Um Que Rejeita A Sabedoria do Pai (Pv. 15:5). 

Veja também Provérbios 17:10, 17:16, 19:3... 

O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. (Provérbios 28:26 
ARC) 

 A presença de um tolo enoja, traz desgosto. Centenas de mães sofrem no mundo, por terem gerado um 
tolo, e quão lamentável é isto. O pai ensina, a mãe orienta, mas o filho escolhe o caminho do erro: O que 
gera um tolo, para sua tristeza o faz; e o pai do insensato não se alegrará. (Provérbios 17:21 ARC). 

A sabedoria te propõe identificar os tolos e evitá-los. 

7. Decida Decidir  

Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. (Provérbios 14:23 NVI) 

DECIDA E FAÇA 

 Não adianta concordar com todas as propostas que a sabedoria tem para te oferecer, se você não decidir 
se tornar um tomador de decisões. 

 Provérbios 20:6 nos mostra que as pessoas se dizem serem boas, mas o verdadeiro justo quem o achará? 

 Não fique em palavras ou concordância, haja. 

 Decida hoje, decidir tudo que precisa fazer. Faça e as bênçãos estarão em tuas mãos.  

 Ouvi um pregador dizer algo muito importante. Quando ele foi indagado a respeito de uma dúvida que 
telespectadora tinha, a respeito de uma hábito do qual ela não conseguia se livrar, era um hábito 
relacionado com um problema de que muito sofrem, o chamado transtorno obsessivo compulsivo ou 
neurose obsessiva compulsiva. A resposta que o pregador deu foi simplesmente transformadora para 
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minha própria vida. Ele disse que para algumas pessoas a frase a seguir é válida. Esta é a frase: "algumas 
pessoas decidem ir param". 

 Eu também tinha alguns hábitos, dos quais não conseguia me livrar, porém assim que eu ouvi aquele 
pregador mencionar a frase acima, decidi parar. Não preciso nem continuar. Nunca mais sofri daqueles 
hábitos. Não precisei fazer votos, não precisei de médicos, precisei simplesmente de uma decisão. 

 Não diga que você não consegue praticar a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7 versículo 23, Jesus 
ensina que aqueles que ouvem as palavras dele e não as pratica, quando chegarem diante d'Ele no céu, Ele 
dirá abertamente que não os conhece. Mas lembre-se, aqueles que ouvem as palavras de Cristo e as pratica 
são comparados aos homens que edificam suas casas sobre a rocha. 

 Você pode pedir e receber, pode bater e a porta será aberta, mas precisa buscar para encontrar. 

 Tuas decisões te trouxeram até aqui e elas te levarão para teu futuro. Decisões decidem futuro. 

Mais uma proposta da sabedoria: decida decidir. 

Extra: 
Não fica bem o tolo viver no luxo; quanto pior é o servo dominar príncipes! 
(Provérbios 19:10 NVI)
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