
O conhecimento de Deus e 
seus princípios 

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. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos; escudo é para os que 
caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos 
seus santos. Então, entenderás justiça, e juízo, e equidade, e todas as boas veredas. 
Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. 
(Provérbios 2:1-10 ARC)
A  bíblia no ensina, a aprendermos tanto sobre Deus, a paz e a salvação que Ele tem para nós, 
como também nos ensina a aprendermos sobre os seus princípios. Esta mensagem será 
impactante para todos que se atentarem ao conhecimento.
Veja o que Deus nos ensina em Provérbios 8:10 e 18:2, respectivamente:

Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o 
ouro fino escolhido. (Provérbios 8:10 ARC)
Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu 
coração. (Provérbios 18:2 ARC)




Em Isaías 1:17 Deus nos diz claramente, "aprendei a fazer o bem", e, ainda, em Oséias 4:6 
está claro que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. 
Por isso, não basta apenas orar, mas sim aprender sobre os princípios de Deus para que não 
haja a destruição do povo do Senhor, quer em problemas familiares, profissionais, emocionais, 
financeiros.
Na mensagem de hoje quero destacar duas grandes vitórias alcançadas através do 
conhecimento e duas grandes derrotas pela falta de conhecimento:
O verdadeiro conhecimento vem do Senhor, a verdadeira sabedoria vem d'Ele e Ele distribui a 
cada um dos homens de maneira diferente, pois cada um possui habilidades e dons diversos. E 
é exatamente por isso que devemos aprender, lendo a palavra de Deus e ouvindo o conselho 
de outros homens - Provérbios 2:6 e Provérbios 12:1.
1- O conhecimento te proporciona o melhor desta terra:

ISAÍAS 1:17-19 ARC
Aprendei a fazer o bem; praticai o que é reto; ajudai o oprimido; fazei justiça ao 
órfão; tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor; ainda 
que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como 
a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a 
branca lã. Se quiserdes, e ouvirdes, comereis o bem desta terra.
PROVÉRBIOS 8:11, 18 ARC
Porque melhor é a sabedoria do que os rubins; e de tudo o que se deseja nada 
se pode comparar com ela. Riquezas e honra estão comigo; sim, riquezas 
duráveis e justiça.

Buscar a sabedoria não tem como finalidade apenas te tornar mais esperto, na realidade é tão 
amplo o campo de abrangência da sabedoria que os seres humanos não estão aptos a 
compreender a sabedoria de maneira plena, visto que a plenitude dela está em Deus, pois 
estava com Ele antes mesmo da fundação do mundo.
A sabedoria te dará a capacidade de compreender tudo que é bom e o que não é bom, na 
verdade a sabedoria é tomar as decisões que o Espírito Santo tomaria nas diferentes áreas da 
vida, seria o mesmo que ouvir nitidamente a voz do Senhor dizendo: compre esta casa e 
aquela que iria comprar não compre; vá até aquela cidade "x" e nunca pise na "y" para oferecer 
teu produto ou teu trabalho; fale para este amigo teu estas palavras. A sabedoria é 
simplesmente saber o que fazer. A prudência, por outro lado, é a aplicar a sabedoria de 
maneira correta.
Salomão nos ensina em Provérbios a buscar pela sabedoria e pelo conhecimento, porque nos 
trará riquezas e honra, o próprio profeta Isaías explica que aqueles que APRENDEREM a fazer 
o bem, buscarem a obedecer comerão o melhor desta terra.



Um excelente exemplo são empresários. Veja como é terrível o motivo pelo qual homens de 
negócios, homens ricos e que estão procurando crescer também, estragam tudo: eles 
simplesmente ignoram a sabedoria e fazem o que Salomão rejeita completamente: Assim 
também ficar a alma sem conhecimento não é bom; e o que se apressa com seus pés peca. A 
estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. 
(Provérbios 19:2, 3 ARC). Homens que perdem tudo, não buscam conselhos sábios, criam 
sociedade com pessoas mentirosas, com ladrões, com malfeitores, insensatos, lisonjeadores, 
maus... Quando poderiam acertar na vida simplesmente buscando por sabedoria e 
conhecimento DE DEUS.
Não é bom abandonar a sabedoria e o conhecimento. Com a sabedoria você encontrará 
riquezas, você encontrará o melhor desta terra, encontrará honra e glória (Salmos 112:9).
2- O conhecimento te traz paz e alegria:

PROVÉRBIOS 3:13-18
Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire 
conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, 
e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins; e tudo 
o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua 
mão direita; na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são 
caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. É árvore da vida para 
os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm.

Mais uma vez a importância do conhecimento. A sabedoria é tão útil que é capaz de tornar os 
teus caminhos e a tua vida, uma vida de delícias e alegria. A única atitude que devemos tomar 
é de buscar a sabedoria como se busca o ouro e a prata. Aceitai a minha correção, e não a 
prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Riquezas e honra estão comigo; 
sim, riquezas duráveis e justiça. (Provérbios 8:10, 18 ARC).
Uma mãe sofre com seu filho por falta de conhecimento em como conduzir aquela relação. Um 
pai permite que seu filho se torne pervertido por falta de conhecimento. Porque confundem a 
compaixão com o conhecimento da justiça e a disciplina. Instrui o menino no caminho em que 
deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Não retires a disciplina da criança, 
porque, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a 
sua alma do inferno. (Provérbios 22:6; 23:13, 14 ARC).
Quantos casamentos não estão destruídos por falta de conhecimento da esposa e do marido. A 
esposa tanto ataca o marido, quando, na verdade, a insensata é ela. 
A verdadeira paz e alegria você encontra através da sabedoria, sim, através do conhecimento. 
Vejo muitos cristãos perplexos e não entendendo por que Deus permitiu que o combustível do 
carro acabasse, por que Deus permitiu que o filho o tratasse com falta de respeito, por que 
Deus permitiu que ele estivesse acima do peso. Deus nos ensina em Salmos 8:5-6 que a terra 
está em nossas mãos. Os homens culpa, a Deus, simplesmente porque não tem o 
conhecimento de que o que estão enfrentando é fruto de suas próprias obras. Não prestar 



atenção no nível de combustível do carro, não educar o filho, não se alimentar de maneira 
adequada e coerente - Provérbios 1:31.
Uma maneira extraordinária de adquirir conhecimento é ouvindo conselho e recebendo a 
correção. Provérbios 15:22 e 19:20. 
3- a falta de conhecimento te devia do caminho bom 

PROVÉRBIOS 1:23, 25-26, 29-32 ARC
Convertei-vos pela minha repreensão; eis que abundantemente derramarei 
sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. 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. 
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.

 Se a sabedoria te proporciona o saber de qual seria a decisão do Espírito Santo para as 
diversas cenas da vida, a falta de conhecimento gera o caos e ocasiona na morte e destruição 
dos homens.
 Sem a sabedoria e o conhecimento você não será capaz de compreender qual caminho é 
bom, qual a melhor maneira de se educar um filho, qual o melhor investimento a se aceitar, que 
tipo de pessoa retirar da tua vida. 
 A falta de conhecimento é o motivo da maior número de divórcios no planeta, do maior número 
de morte. Os ladrões desconhecem completamente o caminho bom, as pessoas boas, a 
maneira de se alcançar o que buscam sem risco. Os assaltados desconhecem as regras de 
protocolo, os locais a se evitar, a reação a se ter; motoristas insensatos não possuem o 
conhecimento e discutem com outro e assim ceifam a vida.
A falta de conhecimento não te permite entender o que é bom e o que é mal. A sabedoria é que 
te livrará do caminho mal. 
4- a falta de conhecimento te mata em qualquer área:

Provérbios 1:32 ARC
Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os 
destruirá.

 Deus não irá ficar com pena de você, por você não tem conhecimento, te livrará do mal, ao 
contrário: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu rejeitaste o 
conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; visto que 
te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. (Oseias 4:6 ARC). 
Deus é misericordioso, mas é muito justo também.




 Tua falta de conhecimento é que fez teu filho não respeitar tua voz. Tua falta de conhecimento 
faz com que teu marido te trate mal e se desvie do teu caminho. 
 Muitos perguntam: se Deus existe por que tanta maldade? Por que meu filho é homossexual? 
Por que tanta fome na África? Por que estes pastores estão tão pobres. A repostas está em 
Oséias 4:6 e Provérbios 1:31-32. 
 O mero desconhecimento de um bairro perigoso faz com que você seja assaltado. O mesmo 
no mundo espiritual, o mero desconhecimento de que não deveria aceitar uma proposta ou um 
negócio, leva tuas finanças a falência. A falta de conhecimento do lugar para o qual Deus te 
designou, te levam a pobreza e tristeza.
 A falta de conhecimento vai te matar. Portanto, busque o conhecimento.
 


