
AVISADO VS SIMPLES 
O avisado vê o mal e esconde-se; mas os 

simples passam e sofrem a pena. 

Provérbios 27:12 

10 PESSOAS INVESTIRAM / INVESTEM EM 
VOCÊ - não pare de mostrar favor, valor, honra à eles 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Quem é o Avisado? 
Aquele que aprendeu as leis de Deus, dentre elas cito algumas. 

A MAIOR PARTE DO CONHECIMENTO NA TERRA É 
DESNECESSÁRIO PARA SEU SUCESSO. 

Identificar o desnecessário é fundamental. 

1- HONRA: não há ninguém querendo ser honrado mais do que o Espírito Santo. 
HONRA PRECEDE O FAVOR! 

  1.1. Investir tempo; 

  1.2. Realizar a esperança; 

  1.3. Investir dinheiro; 

  1.4. Conhecer os limites 

2- SEMENTE 

  2.1. Tudo é uma semente; 

  2.2. Você planta uma semente para sua própria colheita; 

  2.3. Quanto maior sua semente, maior sua colheita 

 3- HUMILDADE 

  3.1. Gratidão; 

  3.2. Reconhecer o que não tem e o que não é. 

20% do que você ouve fica em você;

80% do que você vê fica em você.

 4- VISÃO 

  4.1. Ter sonhos estabelecidos; 

  4.2. Buscar por conselhos 

  5- INSTRUÇÃO  

   5.1. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será 
venerado. (Provérbios 13:18 ARC) 
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Quem é o Simples? 
Aquele que não aprendeu as leis de Deus. 

!!!A GRANDE MAIORIA DAS PESSOAS SÃO SIMPLES!!! 

As pessoas são simples por algumas razões: 

1. Orgulho 
2. Preguiça 
3. Ganância 
4. Simplificação 

!!!!!Conhecimento Aprendido!!!!! 
é a chave 

Nunca busque favor aonde você não 
plantou honra. Dr. M.M 

Conseqüências de ser simples: 
	 – Destruição Psicológica; 
	 – Doenças; 
	 – Divórcio; 
	 – Fracasso Financeiro; 
	 – Ignorância; 
	 – Confusão Mental; 

(VOCÊ SÓ ERRA POR SER SIMPLES NA ÁREA EM QUE ERROU  
(NÃO OUVIR UMA INSTRUÇÃO) 

• A MELHOR FORMA  DE MATAR A SIMPLICIDADE É OUVIR UMA INSTRUÇÃO. 
• OUÇA AS INSTRUÇÕES DO ESPÍRITO SANTO E TUA SIMPLICIDADE IRÁ DESAPARECER. 
• OUVIR UMA INSTRUÇÃO REQUER ATITUDE EM SEGUIR A INSTRUÇÃO. 
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Como se esconder?  
Após avisado (instruído) do perigo, simplesmente o evita.  

EXEMPLO DE ESCONDER-SE DO MAL: 

 1. Minha reação me fará rico ou pobre (funcionário): 

 Se eu conheço a lei da reação, posso rapidamente identificar um 
funcionário mal intencionado e demití-lo antes do mal ocorrer, ou seja, 
me esconder do mal. 

 A forma com que seu funcionário reage à uma instrução revela o 
caráter dele. 

 2. SE VOCÊ É MÃE, PODE SALVAR SEU FILHO: 

 Sendo uma mãe avisada (sábia), que ouve instrução, você buscará 
se informar das amizades do seu filho e dos lugares que ele frequenta. 
Isso te alertará de uma má companhia ou perigo que teu filho pode estar 
para para enfrentar. Imediatamente, você poderá dar ordem ou orientar 
seu filho, e esconder tanto você quanto o filho do mal. 

 3. Se você é casado, pode salvar o casamento 

 O marido ou esposa avisado(a), vê o mal e esconde. Sendo sábio 
(avisado) você perceberá que está prestes a perder a pessoa que está do 
seu lado, perceberá, ainda, que a perca é devido a pequenos motivos que 
podem ser facilmente resolvidos. 

 assim, você saberá o que está fazendo é precisa mudar, o que não 
está fazendo e precisa fazer. Finalmente, você terá visto o mal e se 
escondido.  

Como passar e sofrer a pena? 
Não ser avisado (instruído); Não buscar o aviso (instrução); Ter o alerta (instrução), mas o rejeitar. 

EXEMPLO DE sofrer a pena: 

1. Não ouvir uma instrução sobre os investimentos financeiros que você 
está prestes a fazer é perder todo seu dinheiro (Pv. 15.22) 

  

2. Não buscar entender sobre seu comportamento e se entregar para ele 
de modo a destruir sua vida (drogas, homossexualismo, raiva, 

adultério...) 

3. Não reconhecer um aproveitador / ladrão e perder tudo 
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Aplicação Prática 
PERGUNTAS QUE VOCÊ DEVERIA SE FAZER: 

a) Em que áreas estou sendo simples? 

b) Com quem eu deveria buscar instrução?  

c) Quem eu deveria honrar e não estou honrando? 

d) Como tenho reagido às correções, ainda que do meu marido/mulher?
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