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ignoradas por muitos cristãos 

A palavra de Deus não te garante apenas a salvação, que a meu ver, é o mais 
importante. A bíblia, livro deixado por Deus afim de que os homens tenham acesso 
a maneira de pensar divina, é um manual de vida, como todos nós sabemos. 

Embora a grande maioria das pessoas ouvem e dizem que a palavra de Deus 
nos faz mais alegres, prósperos, sábios... estas pessoas simplesmente ignoram estas 
grandezas bíblicas. 

Tornarei mais claro:  

• você já ouviu que a bíblia te deixa mais sábio, inclusive anuncia isto; você crê 
na bíblia, lê a bíblia e serve a Deus, MAS NÃO É SÁBIO; 

• você já ouviu que a bíblia te traz prosperidade (dinheiro), inclusive anuncia 
isto; você crê na bíblia, lê a bíblia e serve a Deus, MAS NÃO É PRÓSPERO; 

• você já ouviu que a bíblia te traz alegria, inclusive anuncia isto; você crê na 
bíblia, lê a bíblia e serve a Deus, MAS NÃO É ALEGRE; 

Meu grande foco com a mensagem de hoje é te ajudar a viver estas bênçãos 
bíblicas, a fim de que a grandeza do evangelho esteja dentro de sua vida 
constantemente, como o Senhor nos promete. 
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  Leia esta mensagem com muita atenção e cuidado, pois o Espírito Santo quer 
trazer um renovo para tua alma. Estas não são todas grandezas de Deus, mas são as 
que tenho visto os cristãos falharem muito.  

Para ajudar a organizar tua mente na mensagem de hoje, ainda para 
simplificar, resumirei a mensagem nas perguntas a abaixo: 

Por que não sou sábio?  

Por que não tenho dinheiro? 

Por que não sou alegre? 

No texto abaixo faz se clara a resposta para todas as perguntas acima, quem 
tem ouvidos para ouvir ouça: 

Eu [a sabedoria] amo os que me amam, e os que de 
madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão 
comigo; sim, riquezas duráveis e justiça.  O homem que ama a 
sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas 
desperdiça a fazenda. (Provérbios 8:17,18; 29:3 ARC) - ver 
Provérbios 4:7-12 

A primeira grandeza ignorada por muitos cristãos é a 
SABEDORIA: 

 A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois, a sabedoria; 
sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. (Provérbios 
4:7 ARC)  
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A sabedoria é capaz de te trazer dinheiro e alegria. 

Infelizmente, muitos cristãos ignoram a sabedoria, por acreditarem que em 
aceitar Jesus Cristo já são sábios, ou mesmo por não ver a importância da 
sabedoria. Sim, ouço muito isto. 

Certa vez estava em uma igreja e disse a uma pessoa muito queria, temente a 
Deus, serva do Senhor Deus que eu não sou sábio, mas estou aumentando em 
sabedoria e tenho muita sabedoria para adquirir, muito a aprender. A resposta, foi 
surpreendente: "Você não tem o Espírito Santo? Então você é sábio". Sim, 
compreendo está resposta. O simples fato de receber Jesus Cristo, o Espírito Santo 
e o Pai no meu dia-a-dia, já faz nascer um sinal excelente de sabedoria na minha 
vida e na vida de muitos daqueles que estão nestes mesmos passos que eu. 

Porém o fato de uma criança saber que cair na piscina é perigoso e pode 
matar, não significa que esta mesma criança saiba que é tão perigoso quanto a 
piscina morder os cabos do fio de uma televisão quando conectada a energia. 

Em receber o evangelho demonstramos um excelente nível de sabedoria, mas 
não demonstra sabedoria plena, isto porque o evangelho pleno não é a vida eterna, 
mas sim a vida eterna, vida na terra e multidão de galardões na eternidade, senão 
vejamos: 

VIDA ETERNA, VIDA NA TERRA e GALARDÕES: E Jesus, respondendo, disse: 
Em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, 
ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, 
que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e 
mães, e filhos, e campos, com perseguições, e, no século futuro, a vida eterna.   Ora, 
sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima 
de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. (Marcos 10:29, 
30  Hebreus 11:6 ARC) 
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O ponto crucial deste tópico é o leitor não olvidar para a busca da sabedoria. 
Assim sendo, não haverá falta de sabedoria e, consequentemente, com a sabedoria 
seremos capazes de alcançar alegria e dinheiro na terra, que são as grandezas que 
separei para a mensagem de hoje. A sabedoria divina trará a salvação para tua alma.  

Portanto, entenda que a falta de sabedoria vem da falta de busca dela e do 
Senhor. Provérbios 4:7.  

A segunda grandeza ignorada por muitos cristãos é o 
DINHEIRO: 

Muitos têm o hábito de pensar que o evangelho é um evangelho pobre. Que a 
bíblia ensina pobreza e não a prosperidade. Pregam que Jesus era pobre. Que 
todos devemos ser pobres. 

Como é lamentável ouvir isto. Em primeiro plano, não há que se mencionar 
Jesus como sendo uma pessoa pobre: Porque sempre tendes os pobres convosco e 
podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes; mas a mim nem sempre me tendes. 
Marcos 14:7.  

Uma mulher, muito mais velha que eu, me disse: "A bíblia ensina a pobreza". 
Fiquei chocado, pois esta mulher, verdadeiramente, não entendeu: 

- Abraão; 

- Boáz; 

- Davi; 

- Salomão; 
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- José; 

- Moisés; 

- Provérbios 3:9... 

- Salmos 35:27 

- Salmos 112 

- Malaquias 3:10 

- Mateus 23:23 

- Marcos 4:26-27 

- Marcos 10:29 

- Lucas 6:38 

Os cristãos tem o hábito de confundir a prosperidade do mundo com a 
prosperidade de Deus: 

RIQUEZA DO MUNDO: A prosperidade dos loucos os destruirá. (Provérbios 
1:32b ARC) 

RIQUEZA DE DEUS: A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não 
acrescenta dores. (Provérbios 10:22 ARC) 

Muitos acreditam, pregam e memorizam o Salmos 23, Salmos 91, João 3:16, 
mas nunca mencionam Salmos 35:27, Provérbios 3:9, Malaquias 3:10, Marcos 
10:29-31. Elas são pobres porque ignoram essa grandeza bíblica: a 
PROSPERIDADE FINANCEIRA QUE VEM DE DEUS. 
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A única parte da bíblia que funcionará para você é aquela em que você 
resolver acreditar.  

A terceira grandeza ignorada por muitos cristãos é a 
ALEGRIA: 

A alegria é muito pregada e pouco vivida.  

Prega-se a alegria, o amor, a fé, a paixão e as bênçãos, mas o povo de Deus 
tem experimentado pouco a verdadeira alegria. Por quê? 

Resposta: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; 
(Oseias 4:6a ARC) 

Concentre, agora, tua capacidade de aprendizagem neste texto: 

O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao 
espírito abatido, quem o levantará? O coração do sábio adquire o 
conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. (Provérbios 
18:14, 15 ARC) 

Se a bíblia nos garante a alegria, o único motivo para não alcançarmos a 
alegria é desconhecer a bíblia ou não seguir as condições por ela impostas para 
alcançar a verdadeira alegria. 

A poucos dias encontrei uma pessoa abatida; ela estava achando que estava 
com uma determinada doença. Quando vi o estado dela, eu sabia que ela não 
estava doente, mas não podia dizer: "você não tem nada", pois assim eu poderia 
ofendê-la. Então, resolvi pesquisar sobre a enfermidade. Cheguei nesta pessoa e lha 
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expliquei que aquele doença não poderia ter acometido a vida dela, porque o 
período mínimo que levaria para os sintomas começarem a aparecer estava longe 
ainda. Em menos de vinte minutos ele estava bem, estava "curado". Veja a força que 
tua mente, teu espírito possui. Leia na versão NVI: "O espírito do homem o sustenta 
na doença; mas, o espírito deprimido, quem o levantará?" (Provérbios 18:1). 

Se você tem depressão isto é sinal de ausência do Espírito Santo, pois Ele veio 
para nos trazer paz e alegria. 

Isto também não significa que não enfrentemos aflições, mas o Senhor nos 
livra de todas (Salmos 34:19). 

Se você não encontra a alegria tão almejada, perca a que isto é fruto de tuas 
decisões, pois vivemos apenas aquilo que permitimos. Porém, o Senhor é tão 
misericordioso que perdoa nossas falhas e nos proporciona alegria. Viva com um 
espírito positivo e não abatido: 

Porque a sua ira dura só um momento; no seu favor está a 
vida; o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. 
(Salmos 30:5 ARC) 

A partir do momento em que você escolher viver a vida que o evangelho nos 
garante, a alegria que o evangelho de Cristo nos oferece, jamais seremos abalado. 

Não escolha ser triste, e declarar isto para todos. 

Escolha ser alegre, e declarar isto para todos. 

TUAS PALAVRA POSSUEM FORÇA EM TUA VIDA ESPIRITUAL E EM TUA 
PRÓPRIA MENTE, DECIDA E DECLARE A ALEGRIA. Não ignore esta verdade do 
evangelho. 
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Uma das maneiras de encontrar a alegria é parar de buscar a tua vontade, mas 
perguntar a Senhor para qual missão você foi chamado e aonde deve ir, qual o 
propósito d'Ele para você (Salmos 143:10 e Provérbios 19:21). 

Procure seguir os princípios bíblicos para alcançar a alegria. 

Esteja aberto a conselhos: ouve o conselho e recebe a correção para que seja 
sábio nos teus últimos dias. Provérbios 19:20 

CONCLUSÃO: 

A sabedoria, o dinheiro e a alegria você adquire pela busca. E os dois últimos 
serão possíveis apenas através da sabedoria, confirme: Eu [a sabedoria] amo os que 
me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão 
comigo; sim, riquezas duráveis e justiça.  O homem que ama a sabedoria alegra a 
seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. (Provérbios 
8:17,18; 29:3 ARC) - ver Provérbios 4:7-12 
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