
A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois, a 
sabedoria; sim, com tudo o que possuis, adquire o 
conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará; e, 
abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça 
um diadema de graça e uma coroa de glória te 
entregará. Provérbios 4:7-9 ARC 

•Descrença: os homens acham que sabem e não crêem. Mc. 9:23, Pv. 3.7 

•Simplicidade: Pv. 27:12, Pv. 1.32. Ausência de proteção Pv. 2:10-11 

•Honrar tolos: muitos fracassam, pois honra tolos. Provérbios 26:1. Ex.: 
Provérbios 23:9 

•Inveja: Podridão dos ossos: Pv. 14:30. Provérbios 27:4 

•Preguiça: Provérbios 13:4. Exemplo: Ec. 10:18 

•Não entender sobre decisões: Pv. 2:1-6. Salmos 27:4. Tempo não muda 
nada, decisões mudam. Sl 8:5-6, Sl. 115:16, Sl. 143:10 

•Orgulho:  Te impede de fazer perguntas; de buscar conselho. Pv. 16.5,18; 
Ec. 7:8. Ex.: Pv. 15.22, Pv. 18.2.  

Infelizmente, a história da 
humanidade se descreve como 
uma constância de fracassos em 
diversas áreas. PORÉM, 
podemos sim encontrar 
soluções; 
Unfortunately, the history of  
humanity is described as a 
constant failure in so many 
areas. HOWEVER, we really. An 
find solutions.

7 Motivos Para O Fracasso 
Espiritual, Financeiro, familiar, emocional...



CUIDAR DO PAI NA VELHICE É PROVA DE HONRA 

Para receber você precisa se qualificar. 

Todas as pessoas falham por desonra.  

•Problema pequeno = salário pequeno 

•Problema grande = salário grande 

•Emprego = um problema que fui designado a resolver  

•Emprego = recompensa 

•SE VOCÊ ESTÁ SEM EMPREGO, TEU ATUAL EMPREGO É 
BUSCAR UM EMPREGO!!! 

NÃO POSSO AJUDAR QUEM NÃO CONFIA EM MIM 

•Minhas decisões decidem a qualidade da minha vida, não é Deus 
quem decide a qualidade da minha vida; 

•Se você não é dizimista, não me surpreende estar "quebrado". 

•De uma conversa que não vejo honra me retiro, pois sei que 
ali não há futuro.   

As pessoas tem mais ódio de um 
presidente da república que diz 
que ora todo dia, que reconhece 
Jesus Cristo em sua vida, que 
serve a Deus, do que um homem 
como Hittler. 
 
 
People have more hatred of  a 
president who says that he prays 
everyday, that he recognize Jesus 
Christ in his life, serve God, that 
than a man like Hittler. 
 

ORGULHO E GANÂNCIA TE FAZEM SIMPLES 

Você toma uma decisão hoje de se tornar um tomador de 
decisões. TODA MUDANÇA TEM UM PREÇO 

DIFERENTE.




1. DESCRENÇA 

Marcos 9:23 ARC 

E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer; tudo é possível ao que crê. 


Provérbios 3:7 ARC 

Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal. 


  Não é de se surpreender como as pessoas sofrem por ignorância e simplicidade. Na verdade, vejo muitos 
darem credibilidade a palavras inconstantes e sem fundamento, e para complementar estas pessoas se 
distanciam de Deus, pois entendem que a verdade vem de homens. 


	A cada 10 textos que falam sobre pregadores, 7 são de ateus. Assim, quando um cristão faz uma busca,  
ainda que na internet, sobre um pregador e encontra relatórios e descrições de falhas dos pregadores, 
citações ou críticas destrutivas tais cristãos se escandalizam e se alvoroçam, ao ponto de abandonarem  a fé 
cristã. Simplesmente por acreditarem em uma voz infeliz. Veja minha CHAVE DE SABEDORIA #22: Uma 
voz infeliz que você acata destrói toda tua vida. 


 Lembre-se que, todo problema é um problema de sabedoria! E em praticamente todo fracasso 
da tua vida tem alguém envolvido. Paulo comenta: II Tm 4:14 Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males; o 
Senhor lhe pague segundo as suas obras. 


 Como servos de Deus e servidores de Cristo, não podemos nos deixar levar por vãs filosofias. "Tende 
cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição 
dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo". Colossenses 2:8 


 Quero mencionar um bom exemplo: a pouco tempo atrás, sentei para assistir um programa que passa no 
canal Discovery. Assistindo, ouvi cientistas explicarem o surgimento do planeta terra da forma como é.; 
fiquei impressionado, eles explicavam de uma maneira não apenas convincente, mas como se já obtivessem 
a resposta e não houvesse controvérsia sobre o assunto. Ao ouvir as teorias - que não era apresentadas 
como teorias, diga-se - percebi que fazia sentido, pois tentaram adaptar algo que já existe com qualquer 
explicação plausível, ainda que em pouco provável. Logo após ouvir tudo aquilo, o Espírito Santo me 
lembrou de uma verdade incrível: quando queremos aprender sobre algo, não devemos estudar 
o falso, mas se aperfeiçoar no verdadeiro para então discernir o falso. Grandes especialistas em 
conferência de dinheiro verdadeiro ou falso não estudam as notas falsas, ao contrário, pegam apenas nas 
notas verdadeiras e estudam elas detalhadamente, movimentam elas constantemente, quando tocam em 
uma falsa, imediatamente a reconhecem. Terminando de assistir aquele programa, busquei por cientistas 
que defendiam o criacionismo e encontrei, para minha alegria, um homem chamado Adauto Lourenço, o 



qual começou a demonstrar as falhas na exposição de diversas teorias e a explicar criacionismo científico, 
bíblico e religioso. Tudo que ouvi elevou meu conhecimento e trouxe muito crescimento. Minha visão até 
mesmo de bíblia e evangelho, novamente mudaram, pois apliquei o que Deus pede em Provérbios 15:22, 
13:20, 19:20-21... 

O mais incrível é saber que aqueles que resolveram duvidar de Deus, de pregadores, do 
evangelho, do cristianismo... Se pautaram em estudos ou interpretações equivocadas. Não 
estou mentindo. 

	Muitos afirma que a teoria da evolução ensina que o homem veio do macaco, até esta premissa é  
deserção para os próprios evolucionistas, pois de acordo com tal teoria o homem e o macaco teriam 
surgido de um ancestral comum, e não o homem evoluído do macaco. 

	Ouvi críticas sobre o pregador Mike Murdock, que seriam de chocar muitos, porém quando conversei  
pessoalmente com ele, conheci a casa dele, e vi o que ele faz com os meus próprios olhos, passei a entender 
a inveja que levantam contra ele, e acabam em comentários mentirosos. É mais chocante ainda, 
porque muitos ou se distanciam de Deus por ouvirem algo mais a respeito de algum pregador ou, então, 
difamam o nome deste e desacreditam do mesmo. É lamentável! O próprio Salomão, homem mais sábio 
que já existiu, reconhece isto e deixa muito mais do que evidente está verdade:  


Provérbios 3:7 ARC 

Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal. 


	Quando reconheço minha falta de sabedoria, me torno qualificado a buscar mais sabedoria  
e dai sim, chegar mais próximo do verdadeiro conhecimento:  

a) Provérbios 12:15 O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá 
ouvidos ao conselho é sábio; 

b) Provérbios 26:12 Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar 
mais do tolo do que dele. 

c) Provérbios 26:16 Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que sete homens que 
respondem bem. 


PRESTE ATENÇÃO: a maior parte da falha relacionada a descrença ocorre com os ricos, pois as 
riquezas fazem alguns  homens imaginarem que estão corretos, que são donos da verdade e não 
necessitam de ajuda ou conselho. Na verdade, o homem mais rico que já existiu, cujo templo estima-se ser 
no valor de 500 bilhões, ensina algo extraordinário a respeito dos ricos: 


Provérbios 28:11 ARC 

O homem rico é sábio aos seus próprios olhos; mas o pobre que é sábio o examina. 

Posso dizer com convicção que aqueles que dão ouvidos a cada palavra são simples, Pv. 14:15. 





Jesus deixa claro em Marcos 9:23... Se eu creio, acredito em Deus, nos princípios dele, nas leis dele... Tudo 
será possível para mim nesta área em que creio.  

Escolha acreditar nos princípios de Deus constantes em Mateus, Marcos, João, Provérbios, Eclesiastes... e o 
sucesso, alegria, amor... começarão a surgir de forma que você não saiba como, Marcos 4:26-27. 


2. SIMPLICIDADE 

Provérbios 27:12 ARC 

O avisado vê o mal e esconde-se; mas os simples passam e sofrem a pena. 


Provérbios 1:32 ARC 

Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. 


 Gosto muito quando Salomão escreve: O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus 
passos. Provérbios 14:15 


 Na verdade, a simplicidade é um mal forte o suficiente para destruir toda tua vida, seja 
emocional, espiritual, financeira... Os simples herdarão a tolice, mas os prudentes serão 
coroados de conhecimento, Pv. 14:18 


Considero a simplicidade um mal equivalente a maldade. Mas o que, de fato, é a simplicidade? De forma 
resumida, podemos entender a simplicidade, de que trata Salomão, não a forma simples de se vestir, não 
fazer questão de ter carros de luxou ou ter conversas de baixa complexidade, mas a simplicidade de que 
trata Salomão é a falta de conhecimento, entendimento e consequente imprudência, veja: "para dar aos 
simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso" (Provérbios 1:4 ARC); "Quem é simples 
volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz... "(Provérbios 9:4 ARC). 


Que incrível esta história. Em Provérbios 7 temos a história de um jovem simples (sem entendimento, 
prudência e conhecimento) observado por Salomão, que caminhava e, por ser simples, teve relação com 
uma mulher casada que o seduziu. Salomão ensina que este jovem é como um boi que vai ao matadouro. 


	Poucos dias atrás, voltando de viagem com minha família, observamos uma caminho com muitos porcos.  
Este caminhão estava levando os porcos para serem mortos. Lembrei-me dos "bois que vão ao 
matadouro". Aqueles porquinho não possuem o menor conhecimento do local para onde estão indo. 
Como aconteceu também com os judeus que iam para os campos de concentrações para serem 
sacrificados. Milhões morreram.  





	A história se repete conosco constamente. Quando não temos entendimento sobre nosso casamento,  
consequentemente tomamos decisões erradas e isto nos leva ao fracasso conjugal. Quando não temos 
conhecimento sobre casamento, escolhemos a pessoa errada, e anos depois somos surpreendidos com a 
desgraça. Quando não temos conhecimento sobre o investimento que estamos fazendo, sem sombra de 
dúvida o risco de fracassar eleva-se sobremaneira. Quando não temos conhecimento sobre Deus, não 
alcançamos a plenitude do que ele tem para nós e nos frustamos, quando não apostatamos da fé. Quando 
você não tem conhecimento sobre educação dos filhos, as consequências apareceram em breve. Quando 
não temos entendimento, no que diz respeito as reações que devemos ter para com um filho que se 
prevalece contra o pai ou a mãe, o resultado "fracasso" é inevitável. Quando não temos entendimento 
sobre como reagir a uma instrução de um patrão ou, até mesmo, como falar e reagir com os que são 
autoridade sobre nós, também destruímos nosso trabalho e vida financeira, o que, consequentemente, 
desequilibra o emocional, o trato com a família e leva o homem ao divórcio, briga, vícios... tão somente 
porque ele É SIMPLES!  


Veja quão verdadeiras são as comparações apresentadas acima: 


Até quando, ó néscios, amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejareis o 
escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? 

antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão; também eu 
me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o 
vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e 
angústia. Então, a mim clamarão, mas eu não responderei; de madrugada me buscarão, 
mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o 
temor do Senhor; não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha 
repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus 
próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos 
loucos os destruirá. (Provérbios 1:22, 25-32 ARC) 



Juntamente com meu irmão, André, busquei tentar entender por que as pessoas são simples. Pois quando 
via que o simples prossegue, sem conhecimento, e perece, perguntei-me a razão destas pessoas serem 
simples, e encontramos quatro, baseadas nas escrituras: 

1. Orgulho - aquele que é orgulhoso se recusa aprender, ler... sequer lê uma mensagem desta; 

2. Preguiça - o preguiçoso não busca entendimento e conhecimento, veja: Provérbios 26:16 Mais sábio é 
o preguiçoso a seus próprios olhos do que sete homens que respondem bem. 

3. Ganância - o ganancioso se recusa abrir mão do que tem, o que lhe impede de alcançar o 
conhecimento. Um ganancioso quer todo o bem que ele possui e isto lhe impede de ajudar o próximo 
ou, ainda, investir em algo que realmente lhe traga entendimento, ou seja, investir na sabedoria 



4. Simplificação - o ser humano tem uma tendência de querer as coisas da forma mais rápida e fácil, que 
nem sempre é a correta e isto lhe impede de encontrar o verdadeiro conhecimento, que pode estar no 
caminho estreito e mais difícil de percorrer. 


Deus irá te libertar do teu fracasso quando você seguir os princípios dele, isto é, deixar de ser simples e 

buscar o conhecimento. Isto é bíblico: "O hipócrita, com a boca, danifica o seu próximo, 

mas os justos são libertados pelo conhecimento". Provérbios 11:9 


3. HONRAR TOLOS 

Provérbios 26:1 ARC 

Como a neve no verão e como a chuva na sega, assim não é conveniente ao louco a 
honra. 


 O fracasso está, também, em investir o teu tempo com aqueles que não acreditam, não amam, não 
honram e não celebram a tua diferença. 


 Um dos exemplos mais comuns e corriqueiros está nas más parcerias. Um homem escolhe abrir um novo 
negócio em parceria com alguém ganancioso (que não quer o sucesso do sócio, mas apenas o próprio), 
com uma pessoa mentirosa (que mente para o sócio quanto aos lucros), com uma pessoa bajuladora (que 
só agrada com os lábios ao sócio, mas o coração maquina o mal), com alguém que oferece muito por 
pouco (promete sucesso milagroso ao sócio), com um homem que não reconhece a tua diferença... é 
inevitável o fracasso financeiro nesta parceria, pois foi dado honra (convidado a uma parceira) a um 
tolo (mentiroso, bajulador, insensato, ingrato, orgulhoso...). 


Muitos precisam de você, porém poucos o apreciam. Esses poucos a quem você foi 
designado confirmarão isso mediante o respeito e admiração por você.  


Existem pessoas que criticam minhas mensagens, e quando vou notar, estas pessoas simplesmente sequer 
ouviram duas mensagens minha, mas apensas se concentraram em algum ponto que eu disse na 
mensagem, retiraram do contexto, e deturparam toda minha visão. 


Outros que me criticam, sequer sabem sobre o fundamento de minhas mensagens, baseiam-se em fatos 
espalhado e ou em comentários de invejosos, como vimos no primeiro ponto. O simples dá crédito a cada 
palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. (Provérbios 14:15 ARC). 





 Eu investir o meu tempo com estas pessoas, com aqueles que escolheram apontar um erro meu como 
sendo a predominante em todo o meu caráter e em todas as minhas ações, com aqueles que não confiam 
em mim, que desprezam minhas palavras é o mesmo que dar honra a tolos. 




Este exemplo é útil para aplicação em nossa vida diária, em nosso trabalho, com filhos, com amigos, na 
igreja: 

Provérbios 23:9 ARC 

Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. 


Todo fracasso que você enfrenta é devido a uma pessoa errada, como é atraente a sabedoria, posso 
aprender algo maravilhoso com a leitura destas simples palavras de sabedoria: "não havendo sabia direção, 
o povo cai, mas na multidão de conselheiros, há segurança (Provérbios 11:14). 


Uma de minhas maiores preocupações e não saber reagir a uma pessoa que me valoriza, que confia em 
mim, pois isto pode fazer com que o meu tempo não seja investido em pessoas corretas. 


Desvencilhar dos tolos, é um passo para melhor investimento do tempo. 


Algumas perguntas importantes, que você pode se fazer são: 

1. Em quem devo acreditar? 

2. Em quem devo crer sobre Deus? 

3. Em que devo crer sobre finanças? 

4. Quem devo treinar / ensinar? 

5. Em quem devo crer sobre amor? 


4. INVEJA 

Provérbios 14:30 ARC 

O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos.  


Provérbios 27:4 ARC 

Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja?  

Mas a inveja é a podridão dos ossos 



 Inveja, é terrível, mas posso dizer que, embora a inveja não seja algo bom para quem é invejado, ela é 
destruidora e avassaladora para aqueles que a sentem, pois faz até mesmo com que os ossos apodreçam 


Parece forte a expressão "podridão dos ossos", mas conheci pessoas de extrema inveja, cuja saúde se foi 
afetada. Alguns dizem que o câncer é doença da alma, mas gosto de dizer que  a inveja acarreta em 
doenças, pois ela prejudica a mente, o emocional, as decisões... do invejoso. Não estou dizendo 
que todo doente possui inveja, mas que toda inveja acarreta em mal ao corpo. 


Importante sabermos, também, que todos somos pegos com invejas em diferentes momentos da vida, 
quando, por exemplo, um pensamento maldoso passa por nossas mentes... Mas não podemos confundir 
pensamentos e momentos falhos (Eclesiastes 7.20), com uma pessoa invejosa (I Joao 3.9), que vive na prática 
do pecado (inveja). “Eu não posso impedir que os pássaros vôem sobre minha cabeça, mas posso impedir 
que eles façam ninhos nela…” Martinho Lutero 


Muito criticam minha mãe, sem mesmo conhecerem as obras dela. Quando ouvi 
comentários literalmente MENTIROSOS a respeito dela, entendi que muito do que escuto 
de sobre grandes homens, é literalmente MENTIRA. 


Peço sempre sabedoria a Deus para que eu possa discernir entre o bem e o mal (entre um invejoso e um 
não invejoso), tudo para que eu não seja prejudicado e tenha conhecimento.  


Se a inveja é capaz de consumir teus ossos, quanto mais os teus pensamentos. Para vencer a inveja, comece 
a ser grato por tudo aquilo que Deus te deu. Agradeça a Deus pelas bênçãos dele. 


5. PREGUIÇA 

Provérbios 13:4 ARC 

A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes 
engorda. 


A preguiça é um mal tão grande, que afeta a vida das pessoas em diversas áreas. Um pai preguiço, deixa 
de ensinar seu filho o caminho em que ele deve andar e quando o filho é velho, no caminho correto não 
permanece. Então o pai se pergunta: "por que este fracasso?" 


A preguiça tem sido um motivo de grande problema para famílias na área financeira. Funcionários 
têm preguiça de chegar mais cedo e sair mais tarde, têm preguiça de trabalhar, preguiça de 
fazer o serviço com o tempo adequado... mais tarde se perguntam: "POR QUE NÃO SOU 
PROMOVIDO?". Vou ter responder: porque é um preguiçoso. 



Quando você contrata um pintor preguiçoso, as paredes ficam sujas, quando você contrata um pedreiro 
preguiçoso, a estrutura de tua casa pode cair. Pois o trabalho não tem qualidade.  


Preguiça é o oposto de diligência. "Viste um diligente em sua obra? Perneaste os reis será 
posto, não será posto perante os de baixa sorte". Provérbios 22:29 

  

Leia o que Salomão ensina sobre a preguiça: 

Eclesiastes 10:18 ARC 

Pela muita preguiça se enfraquece o teto [ou enfraquecem as vigas], e pela frouxidão 
das mãos goteja a casa.  


7 áreas em que a preguiça pode trazer fracasso: 

1. Espiritual - o preguiçoso sequer ora; 

2. Financeira - o preguiçoso não trabalha; 

3. Conjugal - o preguiçoso não se atenta as necessidades do cônjuge; 

4. Emocional - o preguiçoso deixa de tomar decisões que trazem felicidade; 

5. Intelectual - o preguiçoso não estuda e nem mesmo lê; 

6. Saúde - o preguiçoso não se alimenta de forma adequada; 

7. Sabedoria - o preguiçoso não busca sabedoria e consequentemente fracassa nesta área. 




6. NÃO ENTENDER SOBRE DECISÕES 
 Este é outro motivo para o fracasso de inúmeras pessoas, incluindo os cristãos. 


 Conforme veremos abaixo, os textos bíblicos citados explicitam a importância de tomarmos decisões, 
decisões que definirão nosso caráter, nossa vida espiritual, relacionamentos, casamento, finanças... 


 As nossas decisões também acarretam em inúmeros problemas, como também em diversos sucessos.  


Provérbios 2:1-6 ARC 

Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, 
para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao 
entendimento, e, se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, se 
como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então, entenderás o 



temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e 
da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. 


 Decida abraçar a sabedoria e o conhecimento, descida buscar a sabedoria. Decida ouvir conselhos. 


 O próprio rei Davi, disse que queria ir para o céu, contemplar a formosura do Senhor, mas além de 
querer ele decidiu buscar o céu. Nossas decisões definirão aonde estaremos amanhã: 


Salmos 27:4 ARC 

Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa morar na Casa do Senhor todos os 
dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. 


Eu digo que é uma das falhas das pessoa o entendimento sobre decisões, pois elas atribuem decisões que 
cabem ao ser humano tomar à Deus. Existem decisões divinas (cor dos seus olhos, seus pais biológicos...), 
porém existem decisões humanas (emprego que trabalhará, problemas que resolverá, remédios que 
tomara, forma de reagir a instrução...). Com isto, podemos compreender que somos responsáveis pela 
integralidade de nossas decisões. É tão simples. No texto que lemos de Provérbios 1:25-32 vimos as 
consequências de tomar decisões errada, igualmente notamos em Provérbios 5:7,9-12,13.  


 Agora, podemos notar que Deus não está no controle de todas as coisas. Deus tem o controle e controla 
somente algumas coisas (os ventos, os mares...), porém as decisões que cabem à nós Deus concedeu-nos 
liberdade de escolha, e isto faz com que possamos meditar nas decisões que temos tomado. 


Salmos 8:5-6 ARC 

Contudo, pouco menor o [homem] fizeste do que os anjos e de glória e de honra o 
coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos; tudo puseste 
debaixo de seus pés: 


Salmos 115:16 ARC 

Os céus são os céus do Senhor; mas a terra, deu-a ele aos filhos dos homens. 


 O que definitivamente precisamos e devemos fazer, é pedir que Deus nos instrua na maneira que 
devemos agir, nas decisões que devemos tomar, nos caminhos que devemos trilhar, nos passos que não 
devemos tomar, nas decisões que não devemos tomar... para que nossa vida seja repleta de conselho (Pv. 
19:20). Nossas orações precisam ser: "Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade". Louvado seja Deus, 
porque eu sei que ele me ensinará tomar todas decisões importantes. Imagine se você nunca dissesse 
"não" para Deus? 





Salmos 143:10 ARC 

Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus; guie-me o teu bom Espírito por 
terra plana. 


 Uma decisão tua de tolerar algo hoje, fará com que tenha que tolerar amanhã, Pv. 19:19. 


 Lembre-se: nós queremos muitas coisas, mas o conselho de Deus para nossas vidas permanece: "Muitos 
propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá." Provérbios 19:21. 


DECIDA FAZER UMA MUDANÇA. TODOS NÓS, DE ACORDO COM AS ESCRITURAS, 
SEREMOS RECOMPENSADOS DE ACORDO COM NOSSO TRABALHO. Em outras palavras, 
seremos recompensados de acordo com nossas decisões. 


Ouvi algo maravilhoso, existem câmeras que filmam animais selvagens nas florestas e para atrair estes 
animais é passado perfume nas câmeras. Uma experiência científica realizada em Nova York, nos Estados 
Unidos, revelou que grandes felinos como leões, guepardos e pumas, são atraídos pelo perfume 
Obsession, da marca Calvin Klein. Agora, se eu fosse à uma floresta, e passasse algum perfume que atrai 
estes grandes animais e fosse atacado, alguns diriam "decisão de Deus", mas grandes homens já 
descobriram que determinadas fragrâncias atraem animais. Veja a importância do conhecimento. Por 
esta é muitas outras razões Salomão nos ensina buscar o conhecimento. Foi uma decisão minha, não foi 
uma decisão divina. Preciso, antes de ir à algum lugar desconhecido, povo desconhecido buscar conhecer 
e aprender tudo a respeito. Precisamos buscar a sabedoria como se busca riquezas. 


7.  ORGULHO 

Provérbios 16:5 ARC 

Abominação é para o Senhor todo altivo de coração; ainda que ele junte mão à mão, 
não ficará impune. 


Provérbios 16:18 ARC 

A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. 


Quando aprendemos que a soberba precede a ruína, não me impressiona, mas me deixa mais alerta ao 
perigo do orgulho. O orgulho e a superioridade fizeram com que o navio Titanic navegasse, 
mesmo com recomendações contrárias, o resultado é sabido de todos.  


 Ser orgulhoso não te permitirá acesso a informações importantes ou, ainda, ceder diante de um erro que 
tenha cometido. 




Leia o que a bíblia tem para nos dizer: 

Eclesiastes 7:8 ARC 

Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas; melhor é o longânimo do que o 
altivo de coração. 


Provérbios 15:11, 22 ARC 

Onde não há conselho os projetos saem vãos, mas, com a multidão de conselheiros, se 
confirmarão. 


Provérbios 18:3 ARC 

Vindo o ímpio, vem também o desprezo; e, com a ignomínia, a vergonha. 


 Tenha humildade para reconhecer teus erros e falhas, para ouvir alguém mais novo, para ler um livro, 
para ceder diante de fracassos ou decisões equivocadas.  


