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Não tenhas inveja dos pecadores; antes conserva-te no temor do 
Senhor todo o dia. 

 

Existem muitos pré-requisitos para a aprendizagem da verdade e da sabedoria.  E eles não 
estão listados em qualquer manual de ensino superior. Em primeiro lugar você deve se 
humilhar e admitir que você é ignorante; em seguida você deve parar de pensar e de falar, 
para que você possa ser ensinado por aqueles que são mais sábios do que você; em seguida 
você deve amar e se dedicar àquilo que você foi ensinado. Este processo garante o 
aprendizado.  

Quem determinou esta regra? Ele sabia do que ele estava falando? Salomão ensinou estes 
três pontos pela inspiração Divina e pela sua própria experiência. Quando o seu pai, o rei 
Davi morreu, Salomão foi coroado rei, apesar de ser ainda muito jovem e inexperiente. Ele 
seguiu estes passos e se tornou o homem mais sábio que já viveu, exceto a Jesus Cristo. 

I Reis 3:5-28:- “Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e 
disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande 
benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porquanto ele andou diante 
de ti em verdade, em justiça, e em retidão de coração para contigo; e guardaste-lhe 
esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, 
como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo 
em lugar de Davi, meu pai. E eu sou apenas um menino pequeno; não sei como 
sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo 
grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. Dá, pois, a teu 
servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente 
discirna entre o bem e o mal; porque, quem poderia julgar a este teu tão grande 
povo? E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa. Pelo que 
Deus lhe disse: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem 
riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o 
que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão 
sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não 
se levantará. Também te dou o que não pediste, assim riquezas como glória; de 
modo que não haverá teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E ainda, se 
andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus 
mandamentos, como andou Davi. Então Salomão acordou, e eis que era sonho. E, 
voltando ele a Jerusalém, pôs-se diante da arca do pacto do Senhor, sacrificou 
holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos, e deu um banquete a todos os seus 
servos. Então vieram duas mulheres prostitutas ter com o rei, e se puseram diante 
dele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor! eu e esta mulher moramos na 
mesma casa; e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que, no 
terceiro dia depois de meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos 
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juntas; nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa; somente nós duas 
estávamos ali. Ora, durante a noite morreu o filho desta mulher, porquanto se 
deitara sobre ele. E ela se levantou no decorrer da noite, tirou do meu lado o meu 
filho, enquanto a tua serva dormia, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto 
deitou-o no meu seio. Quando me levantei pela manhã, para dar de mamar a meu 
filho, eis que estava morto; mas, atentando eu para ele à luz do dia, eis que não era 
o filho que me nascera. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e 
teu filho o morto. Replicou a primeira: Não; o morto é teu filho, e meu filho o vivo. 
Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e 
teu filho o morto; e esta outra diz: Não; o morto é teu filho, e meu filho o vivo. 
Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. E 
disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma, e metade a 
outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei (porque as suas entranhas se 
lhe enterneceram por seu filho), e disse: Ah, meu senhor! dai-lhe o menino vivo, e 
de modo nenhum o mateis. A outra, porém, disse: Não será meu, nem teu; dividi-o. 
Respondeu, então, o rei: Dai à primeira o menino vivo, e de modo nenhum o 
mateis; ela é sua mãe. E todo o Israel ouviu a sentença que o rei proferira, e temeu 
ao rei; porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça.” 

I Reis 4:29-34:- “Ora, Deus deu a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e 
conhecimentos múltiplos, como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de 
Salomão era maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos 
egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, 
o ezraíta, e do que Hemã, Calcol e Darda, filhos de Maol; e a sua fama correu por 
todas as nações em redor. Proferiu ele três mil provérbios, e foram os seus cânticos 
mil e cinco. Dissertou a respeito das árvores, desde o cedro que está no Líbano até 
o hissopo que brota da parede; também dissertou sobre os animais, as aves, os 
répteis e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de 
Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria.” 

Por natureza, os homens se rebelaram contra estes três passos, e por isso a maioria vive e 
morre como tolos. Em primeiro lugar, você nasce com uma arrogância que resiste ao 
humilhar a si mesmo à instrução de outros. Em segundo lugar, você prefere pensar ou falar 
os seus próprios pensamentos, do que ouvir a outros. Em terceiro lugar, o seu coração 
adora as suas próprias noções tolas e não deseja mudar para a verdade e a sabedoria. 

Abaixar as orelhas é humilhar a si mesmo e admitir ignorância. Davi disse: “Senhor, o meu 
coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos; não me ocupo de assuntos grandes 
e maravilhosos demais para mim.” (Salmos 131:1). Salomão disse, “Agora, pois, ó Senhor 
meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E eu sou apenas um 
menino pequeno; não sei como sair, nem como entrar.” (I Reis 3:7). Eles se livraram do 
orgulho! 

Qual foi o nível de verdade e conhecimento que estes dois adquiriram? Mais do que 
qualquer outro homem natural! E aqueles que seguem os seus exemplos terão resultados 
semelhantes. Rejeite qualquer confiança em seus pensamentos; admita que você é 
ignorante; e rogue a Deus e aos seus professores a ajudarem um tolo! 

Provérbios 30:2-3:- “Na verdade que eu sou mais estúpido do que ninguém; não 
tenho o entendimento do homem; não aprendi a sabedoria, nem tenho o 
conhecimento do Santo.” 
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Salmos 32:8-9:- “Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; 
aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a 
mula, que não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio; de outra 
forma não se sujeitarão.” 

Salmos 119:18:- “Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua 
lei.”  

Isaías 66:1-2:- “Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos 
meus pés. Que casa me edificaríeis vós? e que lugar seria o do meu descanso? A 
minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor; 
mas eis para quem olharei: para o humilde e contrito de espírito, que treme da 
minha palavra.” 

I Coríntios 3:18:- “Ninguém se engane a si mesmo; se alguém dentre vós se tem por 
sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio.” 

Aprenda um axioma básico do conhecimento – os Seus pensamentos estão acima dos 
nossos e tão altos quanto o céu está acima da terra! 

Isaías 55:8-9:- “Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem 
os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como o céu é 
mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos 
caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.” 

Ouvindo as palavras de sábios exige várias coisas. Você deve para de pensar contradições, 
para que a sua mente receba instruções 

II Coríntios 10:4-6:- “pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas 
em Deus, para demolição de fortalezas; derribando raciocínios e todo baluarte que 
se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à 
obediência a Cristo; e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for 
cumprida a vossa obediência. 

Você deve para de falar a respeito de suas idéias e opiniões, para que você possa aprender 
outros melhores daqueles que são mais sábios do que você. 

Provérbios 18:2:- “O tolo não toma prazer no entendimento, mas tão somente em 
revelar a sua opinião.” 

Provérbios 26:12:- “Vês um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior 
esperança há para o tolo do que para ele.”  

E você deve escolher homens sábios para serem seus professores. 

Provérbios 19:27:- “Cessa, filho meu, de ouvir a instrução, e logo te desviarás das 
palavras do conhecimento.”  

Eclesiastes 7:5:- “Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a 
canção dos tolos.”  

Isaías 3:12:- “Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores, e mulheres 
dominam sobre eles. Ah, povo meu! os que te guiam te enganam, e destroem o 
caminho das tuas veredas.”  
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As crianças presumem que sabem mais do que os seus pais. Inacreditável! Eles precisam 
apreender a importância de ouvir os seus pais. Cidadãos presumem saber mais do que as 
autoridades governamentais. Incrível! Eles precisam ouvir. Membros de igreja presumem 
saber mais do que os seus pastores. Baseado em que? Numa série de estudos para crianças? 
Ouça e aprenda! 

Os homens de hoje não querem ser ensinados e, por isso, eles contratam pessoas para 
entretê-los e contar fábulas. 

II Timóteo 4:1-4:- “Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os 
vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino; prega a palavra, insta a tempo e 
fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. 
Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo grande desejo 
de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios 
desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas.” 

Igrejas que são orientadas para correr atrás de membros, colocam à disposição um local 
aonde esses rebeldes se reúnem para comer bolachinhas, tomar leite e ter uma reunião 
emocional. Enquanto que esta situação se espalhou cada vez mais do que antes, o caráter 
básico é bem antigo. 

Isaías 30:9-10:- “Pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não 
querem ouvir a lei do Senhor; que dizem aos videntes: Não vejais; e aos profetas: 
Não profetizeis para nós o que é reto; dizei-nos coisas aprazíveis, e profetizai-nos 
ilusões;” 

Ezequiel 33:30-33:- “Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de 
ti junto às paredes e nas portas das casas; e fala um com o outro, cada qual a seu 
irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. 
E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu 
povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra; pois com a sua boca 
professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. E eis que tu és para eles 
como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, e que bem tange; 
porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Quando suceder isso (e 
há de suceder), saberão que houve no meio deles um profeta.”  

Amós 2:12:- “Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, 
dizendo: Não profetizeis.”  

Amós 7:12-17:- “Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra 
de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza; mas em Betel daqui por diante não 
profetizarás mais, porque é o santuário do rei, e é templo do reino. E respondeu 
Amós, e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boieiro, e 
cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me 
disse: Vai, profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor: Tu 
dizes: Não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto 
assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas 
cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel; e tu morrerás numa terra 
imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra.”  

Salomão exortou o seu filho freqüentemente a respeito da importância de ouvir. 
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Provérbios 1:5,8:- “Ouça também, o sábio e cresça em ciência, e o entendido 
adquira habilidade, ouça também, o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira 
habilidade” 

Provérbios 4:1,10:- “Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para 
conhecerdes o entendimento. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, para 
que se multipliquem os anos da tua vida.” 

Provérbios 5:7:- “Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das 
palavras da minha boca.” 

Provérbios 8:6,33:- “Ouvi vós, porque profiro coisas excelentes; os meus lábios se 
abrem para a eqüidade. Ouvi a correção, e sede sábios; e não a rejeiteis.”  

Provérbios 19:20:- “Ouve o conselho, e recebe a correção, para que sejas sábio nos 
teus últimos dias.” 

Provérbios 23:19:- “Ouve tu, filho meu, e sê sábio; e dirige no caminho o teu 
coração.” 

Ao mesmo tempo você deve rejeitar a falsa instrução. 

Provérbios 14:7:- “Vai-te da presença do homem insensato, pois nele não acharás 
palavras de ciência.”  

Provérbios 19:27:- “Cessa, filho meu, de ouvir a instrução, e logo te desviarás das 
palavras do conhecimento.” 

Cornélio tinha uma atitude gloriosa a respeito de ouvir, 

Atos 10:33:- “Portanto mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora pois 
estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi 
ordenado pelo Senhor.”  

e os nobres bereano estavam prontos para ouvir. 

Atos 17:11:- “Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque 
receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para 
ver se estas coisas eram assim.”  

Jesus estressou o aviso a respeito do ouvir. 

Lucas 18:8:- “Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo quando vier o Filho 
do homem, porventura achará fé na terra?”  

Não provoque a Deus para Ele jurar contra você, recusando a te ouvir! 

Salmos 95:7-11:- “Porque ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas 
que ele conduz. Oxalá que hoje ouvísseis a sua voz: Não endureçais o vosso 
coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais 
me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Durante quarenta anos estive 
irritado com aquela geração, e disse: É um povo que erra de coração, e não conhece 
os meus caminhos; por isso jurei na minha ira: Eles não entrarão no meu 
descanso.”  
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Hebreus 3:7-19:- “Pelo que, como diz o Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, 
não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no 
deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por quarenta 
anos as minhas obras. Por isto me indignei contra essa geração, e disse: Estes 
sempre erram em seu coração, e não chegaram a conhecer os meus caminhos. 
Assim jurei na minha ira: Não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca 
se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar 
do Deus vivo; antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que 
se chama Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado; 
porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o 
fim a nossa confiança inicial; enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não 
endureçais os vossos corações, como na provocação; pois quais os que, tendo-a 
ouvido, o provocaram? Não foram, porventura, todos os que saíram do Egito por 
meio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi 
porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou 
que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos 
que não puderam entrar por causa da incredulidade.” 

Aplicando o seu coração ao conhecimento, rejeita velhas atitudes, objetivos e opiniões para 
aprender novos. É a escolha de amar aquilo que você esta aprendendo e odiar pensamentos 
contrários. 

Salmos 119:113,128:- “Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Por isso dirijo os 
meus passos por todos os teus preceitos, e aborreço toda vereda de falsidade.”  

É fazer com que o verdadeiro conhecimento seja importante para a sua alma e pagar o 
preço para obtê-lo e guardá-lo. 

Provérbios 2:1-5:- “Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e entesourares 
contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para 
inclinares o teu coração ao entendimento; sim, se clamares por discernimento, e por 
entendimento alçares a tua voz; se o buscares como a prata e o procurares como a 
tesouros escondidos; então entenderás o temor do Senhor, e acharás o 
conhecimento de Deus." 

Provérbios 18:1:- “Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo; insurge-se 
contra a verdadeira sabedoria.” 

Isto é que é ficar entusiasmado e grato a respeito da sabedoria! 

Provérbios 2:10:- “Pois a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será 
aprazível à tua alma;” 

Salmos 119:47:- “Deleitar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo.”  

Jeremias 15:16:- “Acharam-se as tuas palavras, e eu as comi; e as tuas palavras eram 
para mim o gozo e alegria do meu coração; pois levo o teu nome, ó Senhor Deus 
dos exércitos.” 

Também significa se agarrar ao conhecimento com toda a força da tua vida 

Provérbios 4:4:- “ele me ensinava, e me dizia: Retenha o teu coração as minhas 
palavras; guarda os meus mandamentos, e vive.” 
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Provérbios 6:21:- “ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu 
pescoço.” 

Provérbios 7:3:- “Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração.” 

Sua paixão ou ódio relacionado à instrução diz muito a respeito do seu caráter. 

Provérbios 10:8:- “O sábio de coração aceita os mandamentos; mas o insensato 
palrador cairá.” 

Provérbios 12:1:- “O que ama a correção ama o conhecimento; mas o que aborrece 
a repreensão é insensato.”  

Provérbios 15:5:- “O insensato despreza a correção e seu pai; mas o que atende à 
admoestação prudentemente se haverá.”  

E as conseqüências são grandes nas duas direções; 

Provérbios 8:36:- “Mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma; todos 
os que me odeiam amam a morte.” 

Provérbios 13:13,18:- “O que despreza a palavra traz sobre si a destruição; mas o 
que teme o mandamento será galardoado. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a 
correção; mas o que guarda a repreensão será honrado.”  

Provérbios 15:10:- “Há disciplina severa para o que abandona a vereda; e o que 
aborrece a repreensão morrerá.” 

Provérbios 28:14:- “Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente; mas o 
que endurece o seu coração virá a cair no mal.”  

Jó e Davi amavam a correção e a instrução das palavras de Deus. 

Jó 23:12:- “Nunca me apartei do preceito dos seus lábios, e escondi no meu peito as 
palavras da sua boca.” 

Salmos 119:162-163:- “Regozijo-me com a tua palavra, como quem acha grande 
despojo. Odeio e abomino a falsidade; amo, porém, a tua lei.“ 

Verdade e sabedoria devem ser um grande motivo de celebração. 

Neemias 8:10-12:- “Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e 
enviai porções aos que não têm nada preparado para si; porque este dia é 
consagrado ao nosso Senhor: Portanto não vos entristeçais, pois a alegria do 
Senhor é a vossa força. Os levitas, pois, fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-
vos, porque este dia é santo; por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi 
para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande regozijo, porque 
tinha entendido as palavras que lhe foram referidas.” 

Criança, incline os seus ouvidos a seus pais, ouçam-nos com  cuidado, e escolha o amar e 
confiar na experiência e na sabedoria deles. Isto é para a sua vida! Eles sabem mais a 
respeito do mundo do que você possa imaginar! Eles têm um amor muito maior por sua 
futura paz, prazer e prosperidade do que você mesmo tem. Rejeite as suas instruções e 
morra jovem! 
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Provérbios 30:17:- “Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à 
mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhos da águia.” 

Efésios 6:1-3:- “Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é 
justo. Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro mandamento com promessa), 
para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. 

Adulto, você precisa em primeira instância encontrar um homem de Deus que lhe ensine a 
palavra de Deus, sem apologia, compromisso ou erro óbvio. 

I Reis 22:7:- “Disse, porém, Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, 
ao qual possamos consultar?” 

Malaquias 2:7:- “Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da 
sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do 
Senhor dos exércitos.”  

Gálatas 1:6-9:- “Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele 
que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro; senão 
que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, 
ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do 
que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente 
o digo: Se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja 
anátema.”  

Então você deve inclinar os seus ouvidos ao seu pastor, ouvi-lo atentamente e tremer 
diante da palavra de Deus que ele prega. 

Isaías 66:2:- “A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a 
existir, diz o Senhor; mas eis para quem olharei: para o humilde e contrito de 
espírito, que treme da minha palavra.”  

I Tessalonicenses 2:13:- “Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, 
porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a 
recebestes, não como palavra de homens, mas (segundo ela é na verdade) como 
palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes.”  

I Tessalonicenses 5:20:- “Abstende-vos de toda espécie de mal.”  

Hebreus 13:7:- “Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de 
Deus, e, atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé.”  

Para aqueles que não usam destes métodos, então Deus e os homens sábios lhe observarão 
rolar na ignorância e nas dificuldades. 

Provérbios 13:15:- “O bom senso alcança favor; mas o caminho dos prevaricadores 
é áspero.” 

I Coríntios 14:37-38:- “Porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus? Ou veio 
ela somente para vós? Se alguém se considera profeta, ou espiritual, reconheça que 
as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor.“  

Satanás e a sua carne odeiam a pregação da Bíblia. Você deve desejar sinceramente o leite 
da palavra como crianças recém nascidas. 
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I Pedro 2:2:- “desejai como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim 
de por ele crescerdes para a salvação,”  

E reconhecer o conflito  

II Coríntios 10:4-6:- “pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas 
em Deus, para demolição de fortalezas; derribando raciocínios e todo baluarte que 
se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à 
obediência a Cristo; e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for 
cumprida a vossa obediência.  

Você consegue se humilhar a admitir a sua ignorância? Permitir que outros lhe corrijam, 
instruam, repreendam e o ensinem? De desprezar s seus hábitos, idéias, preferências e 
tradições e abraçar a palavra de Deus em todas as questões? Este é o seu grande objetivo, 
pois isto significa verdade e sabedoria. 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado.   
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