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Sabedoria 
Uma pessoa bem próxima à você foi fazer uma viagem para uma cidade distante da 

que você vive. Após vários meses ela volta e de traz uma mala de presentes. Na mala há 
muitos livros, muitos livros. São tantos que você fica surpreso. Ao começar a olhar os títulos 
você percebe que alguns livros são de autores que pensam de forma completamente distinta: 
Um defende que o homem é bom, outro defende que não; um ensina que a melhor forma de 
governo é a democracia outro que é a monarquia; criação, evolução, capitalismo, pena de 
morte... estes e muitos outros tópicos são os títulos dos livros que você ganhou de presente. 
Na busca do conhecimento você decide ler todos, mas após adquirir um vasto conhecimento 
você pensa: QUEM ESTÁ CERTO? Sabedoria é saber qual autor está certo.

Introdução

No nosso dia-a-dia cometermos erros tão simples, mas que podem ser fatais ao mesmo 
tempo.

Você não precisa errar muito para que destrua toda sua vida, basta um simples erro e 
você perde sua esposa; basta um simples erro e você bate o carro, perde saúde, acredita em 
uma mentira e desvia toda sua vida da rota que Deus traçou para você.

Lembre-se sempre que nós somos responsáveis pela situação em que estamos vivendo, 
pois permitimos algo que se tornou uma colheita.

Nesta mensagem pretendo abordar um tema fascinante, um tema que certamente te 
ajudará  a  ver  observar  alguns  aspectos  de  sua  vida  que  podem  estar  passando 
desapercebidos, evitando erros pequenos você será capaz de salvar de infortúnios.

Embora  os  tópicos  abaixo  não  esgotem  o  tema,  estão  situados  entre  os  de  grande 
relevância, portanto atente-se para a mensagem de modo especial.
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1.   BUSQUE POR SABEDORIA:

Provérbios 23:23 NVI
“Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e 

do discernimento.”

Provérbios 23:23 ARC
“Compra a verdade e não a vendas; sim, a sabedoria, e a disciplina, e a prudência.”

Provérbios 23:23 NTLH
“Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum 

deles.”

Proverbs 23:23 KJV
“Buy the truth, and sell it not; also wisdom, and instruction, and understanding.”

Sabedoria é a coisa principal, busque-a com tudo o que você possui, com todas as 
suas forças, isto está em provérbios 4:7. 

Empresa
Pense  em  grandes  empresas  como  Coca  Cola,  McDonalds,  Microsoft,  Google, 

Samsumg... Já reparou que para empresas poderem produzir bons produtos elas precisam 
estar bem estruturadas com um ótimo quadro de funcionários, banca de advogados, bom 
atendimento , constante pesquisas de mercado... a partir de então bons produtos começam a 
ser  produzidos  e  o  aviamento  da  empresa  (capacidade  de  gerar  lucros)  cresce 
exponencialmente.

Você é uma empresa, você é uma corporação e antes mesmo de investir nas pessoas ao 
seu redor, ou seja, antes mesmo de produzir frutos, ajudando as pessoas, é imprescindível 
que haja um forte investimento em você mesmo. Sim, investir na sua sabedoria e no seu 
conhecimento tornará eficaz os resultados que você tem procurado.

Invista em você. 
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1.1. Como investir em você?
A resposta está no texto que lemos acima. Fazemos bastante investimento em roupas, 

carros, bens materiais em geral, mas muitas vezes negligenciamos em investir em sabedoria. 
Comprar a verdade, a sabedoria e o conhecimento tornará sua empresa, isto é, você, muito 
mais produtivo e alcançados dos seus sonhos.

De modo pratico deixo 3 dicas para você investir em sabedoria:

- Compre 3 novos livros:
- (1) invista em um livro que te ajudará a edificar sua fé em Deus (recomendo "A Lei do 

Reconhecimento", de Dr. Mike Murdock);
- (2)  invista  em  um  livro  que  te  ajudará  compreender  melhor  as  financias  e 

administração financeira na empresa ou no trabalho (recomendo "Salomão o Homem Mais 
Rico Que Já Existiu", de Steven K. Scott); 

- (3) invista em um livro que irá te ajudar a aperfeiçoar um conhecimento específico 
para o qual Deus te escolheu, se você é dentista aprenda sobre este tema, se é professor, se 
trabalha  com  venda...  (recomendo,  para  aqueles  que  gostam  de  física  "Como  Tudo 
Começou, de Prof. Físico e Matemático Adauto Lourenço).

Antes de investir em qualquer livro é fundamental que você procure conselho e inicie 
qualquer leitura que se relaciona com a verdade, ou seja, que se relacione com a palavra de 
Deus.

Garanto para você que seu negócio vai crescer, seus investimentos serão mais acertados, 
sua família irá melhorar, você transmitirá mais honra em seu ambiente...

2. COMPREENDA A LEI DA HONRA

Provérbios 3:27 NVI
“Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo.”
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Provérbios 11:18, 24-26, 29 NVI
“O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura 

recompensa.

Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros retêm o que deveriam 
dar, e caem na pobreza. O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O 
povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a 

vendê-lo.

Quem causa problemas à sua família herdará somente vento; o insensato será servo do 
sábio.”

Uma história incrível de honra
Algum tempo atrás eu estava ouvindo uma mensagem do pregador norte americano 

Dr. Mike Murdock e em um determinado ponto da mensagem me lembro dele contar um 
testemunho incrível de riquezas financeiras.

Sempre acompanhei, desde muitíssimo jovem (4 - 8 anos de idade), as mensagens e 
ministério do pastor Silas Malafaia. 

Dr. Murdock em sua mensagem disse que Pr. Malafaia compartilhou um crescimento 
financeiro  no  ministério  monstruoso  devido  à  duas  instruções  que  ele  acatou  de  uma 
mensagem de Dr. Mike Murdock.

Enquanto  eu  ouvia  Dr.  M.  compartilhar  a  mensagem  pausei  o  vídeo  em  um 
determinado ponto e voltei  alguns segundos para ouvir novamente.  Ainda sem entender 
voltei o vídeo novamente. A frase que eu não conseguia entender era: "Pr. Silas me disse que 
as duas instruções que mudaram seu ministério eram: (1) honra e (2) semente".

Aquilo verdadeiramente me surpreendeu. Eu queria entender o que Dr. Mike estava 
querendo dizer com HONRA e SEMENTE. 

Mesmo encerrando o vídeo com duvida, comecei a ler materiais deste grande preletor 
americano. E minha visão de honra e semente mudaram completamente.
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Simplesmente por seguir a lei da Honra, que iremos tratar aqui, e Semente, o ministério 
de Malafaia cresceu tanto, que em poucos meses comprou um avião. Fiquei fascinado.

Minha mãe teve um crescimento muito grande em seu trabalho por focar em honrar os 
clientes. Desde que me entendo por gente ouço ela dizer que "não podemos deixar os clientes 
esperando na recepção"; "no trabalho o cliente está entre os mais importantes".

Mamãe sempre procurou honrar todos ao seu redor, o que não significar dar honra à 
tolos, como já mencionamos e podemos aprender em Provérbios 23:9. 

PENSE EM 3 ESPÉCIES DE HONRA:
1. Honrar Seu Tempo;
2. Honrar Seus Cliente / Patrão;
3. Honrar Sua Família e Pessoa Próximas.

“Liberte os que estão sendo levados para a morte; socorra os que 
caminham trêmulos para a matança! Mesmo que você diga: “Não sabíamos o 

que estava acontecendo!” Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o 
saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o 

seu procedimento?”
Provérbios 24:11-12 NVI

1. HONRAR SEU TEMPO:
Se  você  fosse  informado  hoje  que  em  sua  conta  bancária  há  R$  300.000,00 

(trezentos mil reais), e com este dinheiro você terá que viver até o dia da sua morte. Nada 
poderá ser acrescentado. Ninguém poderá te ajudar. Será com este dinheiro que. Você viverá 
toda sua vida. 

Como você gastaria o dinheiro? Não pensaria 10 vezes antes de comprar algo? 
Este banco existe, mas a moeda não é reais, mas sim TEMPO. Se você pudesse imaginar 

a complexidade que é o assunto e a importância que tem o seu tempo, jamais desperdiçaria 
10 minutos do seu dia.
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Meu pai  começou a pregar e no fim do culto ele estava infartando,  em 40 minutos 
estava  morto.  Nunca  imaginei  que  fosse  perder  meu pai  tão  rápido.  Minutos  antes  dele 
começar a pregar, pediu que eu fizesse uma oração. Lembro me, eu tinha 15 anos, de pensar 
em recusar o pedido, mas em respeito à ele e à Deus fiz aquela oração no fim do culto. 

Na igreja ele passou mal e depois de uma hora entendi a importância que 30 minutos 
tem na nossa vida.

Decida honrar o seu tempo.

2. HONRAR SEUS CLIENTES / PATRÃO:
Faça um teste, por um período de 6 meses. Trate seus clientes ou patrão com 3 vezes 

mais honra. Não estou dizendo que você não honra, mas experimente honrá-los 3 vezes mais. 
Desenvolva alguma estratégia para honrá-los e você verá o favor caindo em sua vida como 
nunca viu antes.

Um exemplo: se você trabalha com roupa, experimente dar algum presente para seus 
cliente ou para seu patrão. Talvez eles nunca tenham recebidos, e veja o que a Bíblia diz sobre 
o assunto: “O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes.” Provérbios 
18:16 ARC.  Além disso,  tente mudar a forma algo em seus produtos.  Busque demonstrar 
menos interesse financeiro e mais vontade de honrar.

3. HONRAR SUA FAMÍLIA E PESSOAS PRÓXIMAS:
Poderia citar centenas de referências bíblicas, mas quero dar ênfase à Provérbios 23:22. 

“Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a 
envelhecer.” 

Provérbios 23:22 ARC

Sua reação para com seus pais, define a reação de Deus para suas finanças. Além disto, 
aprendemos  em  efetivos  6:8  que  aquilo  que  fazemos  acontecer  para  outros,  Deus  fará 
acontecer para nós.
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3. FAÇA A DIFERENÇA

Gostaria de uma atenção especial sua, quero lançar um novo projeto. Quero lançar uma 
proposta para você que está lendo esta mensagem, mais ainda se você é jovem.

Leia com bastante atenção esta passagem bíblica:

“Liberte os que estão sendo levados para a morte; socorra os que 
caminham trêmulos para a matança! Mesmo que você diga: “Não sabíamos o 

que estava acontecendo!” Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o 
saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o 

seu procedimento?”
Provérbios 24:11-12 NVI

Você se entristece quando ouve ímpios,  que buscando denegrir  a  imagem de Deus, 
descrita na Bíblia, anunciando mentiras em diversas áreas?

- política;
- científica;
- religiosos;
- ...
Não entristece mais ainda quando vemos que são poucos os que estão defendendo a 

bandeira de Deus?

Lendo o texto de provérbios 24:11-12 fica mais claro o desafio que quero lançar para 
você:

Sabendo que Deus não está no controle, mas sim nos deu o controle (Salmos 8:5-9, 
115:16,  Provérbios  1:32)  peço  que  você  comece  a  estudar  aquilo  que  você  gosta  seja, 
política,  biologia,  matemática,  física,  história,  geográfica,  línguas...  e  concentre  suas 
energias em aplicar estes conhecimentos para o reino de Deus. Por exemplo, se aprofundar 
mais em possíveis influências políticas que os cristãos podem exercer, estudar direito para 
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se tornar  um juiz  e  não permitir  injustiças  contra  os  cristãos,  publicar  livros e  artigos 
detalhando o aspecto científico da teoria da criação...

Você estará ajudando a salvar pessoas que estão sendo levadas a apostatar  da fé, 
pessoas que estão sendo enviadas para o inferno.

“Liberte os que estão sendo levados para a morte; socorra os que caminham trêmulos 
para a matança! Mesmo que você diga: “Não sabíamos o que estava acontecendo!” Não o 
perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? 
Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento?”

Se  você  aceitou  este  desafio,  se  torne  um  parceiro  de  oração  meu  e  escreva  me 
dizendo que você se tornou parte deste grupo que iremos levantar.

Peço  à  Deus  que  me  usei  para  levantar  1.000  pessoas  dispostas  a  cumprirem 
Provérbios  24:11-12  e  levar  o  evangelho  em  todas  as  áreas  do  conhecimento  humano, 
impedindo que pessoas sejam perdidas.
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