
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

           
 

A Sabedoria De Deus Nos É Revelada Em Sua Palavra 
Provérbios 2:1-5 

 
Tenho lido vários livros NÃO EVANGÉLICOS de autores os mais variados. Procuro ler os mais 
famosos, os mais vendidos dos nossos dias. E tenho ficado impressionado em como esses autores 
conseguem sintetizar nada mais do que A SABEDORIA DE DEUS já revelada em Sua Palavra. 
TODOS os grandes escritores da atualidade tem usado a sabedoria de Deus revelada em Sua 
Palavra para fundamentar as suas ideias. A gente vai lendo os seus livros e vai lembrando dos 
princípios bíblicos...: Os Segredos da mente Milionária; O Poder da Ação; Quem Pensa Enriquece; O 
Monge e o Executivo; Salomão, o homem mais rico que já existiu; O Maior Vendedor do Mundo; 
Como fazer Amigos e Influenciar Pessoas;      
 
Precisamos estudar a Bíblia e buscar nela a Sabedoria de Deus que nos é revelada em cada uma 
das suas páginas... !      
 
A Bíblia não é apenas um Livro que vai nos falar de Fé, de Céu e Inferno, de Salvação, de JESUS... 
Mas ela também nos ensina a VIVER, a Prosperar e a ser Feliz...!  
 
 
I – AS NOSSAS AMIZADES TEM PODER – I COR 15:33         
 
PROV 18:19 “Um irmão ajudado pelo irmão é como uma cidade fortificada; é forte como os ferrolhos 
dum castelo”!         
 
PROV 13:20 “Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará 
mau”!         
 
ECLESIASTES 4:9-12 – Sociedade, aliança...         
“O homem é produto do meio” (Determinismo Freudiano)!          
Somos seres sociais e portanto influenciáveis!          
 
PRECISAMOS FAZER MAIS AMIGOS para podermos cumprir o nosso ministério, a evangelização, o 
fazer discípulos (PROV 11:30 “Quem ganha almas, sábio é”).  
 
E PARA ISSO, DEVEMOS:  
 
SE INTERESSAR MAIS PELOS OUTROS DO QUE POR NÓS MESMOS; 
SERVIR AOS OUTROS E ESQUECER RECOMPENSAS OU RECONHECIMENTO; 
NÃO CRITIQUE E NÃO CONDENE NINGUÉM; 
ELOGIE AS PESSOAS; 
   
 
 II – AS NOSSAS PALAVRAS TEM PODER         
 
Prov 18:7, 20-21!         
 
Nossas DECLARAÇÕES TEM PODER. Elas possuem uma frequência vibratória. Elas possuem uma 
ENERGIA. E essa energia penetra no universo e percorre o nosso corpo, enviando mensagem para 
o nosso subconsciente!         
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A nossa LINGUA é uma ARMA PODEROSA...: TIAGO 1:26; 3;1-12  
 
III- OS NOSSOS PENSAMENTOS TEM PODER           
 
PROV 23:7 “Porque como imagina em sua alma, assim ele é...”!           
 
T.Harver Eker em seu livro “Os segredos da mente milionária” criou uma teoria de que 
PENSAMENTOS geram SENTIMENTOS que geram AÇÕES que geram RESULTADOS!           
 
O nosso mundo INTERIOR cria o meu mundo EXTERIOR!           
Quer mudar os frutos? Mude a RAIZ!           
 
O processo de MUDANÇA ENVOLVE: CONSCIENTIZAÇÃO – DECISÃO – REPROGRAMAÇÃO!           
 
Paulo Vieira em seu livro O PODER DA AÇÃO nos diz que: “Tem poder quem age e mais poder 
ainda quem AGE CERTO!           
 
Tony Robins ... Desperte o seu Gigante Interior: Emoção é Movimento!           
 
Ai vem a NEUROCIÊNCIA e diz que O NOSSO CÉREBRO tem uma relação direta com o nosso 
CORPO, isto é, o cérebro LER os nossos MOVIMENTOS. Quer se encher de HORMONIOS DO 
BEM que curam doenças emocionais, dores de cabeça, enxaqueca, depressão... e tantas outras 
doenças psicossomáticas? - ENTÃO USE OS MOVIMENTOS DO CORPO: Comunique PODER: 
mãos na cintura, estilo super-man (cai em 15% o hormônio do stress, o cortisol); POSIÇÃO DA 
VITÓRIA: “corpo em V”; COMUNIQUE FELICIDADE: Brados de alegria com braços esticados pra 
frente e gritando “YES”! – “A Alegria do Senhor é a nossa força” (Neemias 8:10)!  
 
IV – A NOSSA FÉ EM DEUS TEM PODER           
 
HEBREUS 11:1-2;           
 
O que conseguimos realizar com a nossa FÉ? - Pela Fé ABEL teve a sua oferta aceita e entrou para 
a história...; NOÉ construiu uma ARCA...; SARA recebeu força para ser mãe, mesmo sendo de idade 
avançada...; OS PAIS de MOISÉS (Joquebede) não teve do decreto e bolou um plano arriscado e 
salvou a vida do seu filho MOISÉS...; Pela fé RUIRAM AS MURALHAS DE JERICÓ... ; Fecharam a 
boca de leões, subjugaram reinos, escaparam da espada, (HEB 11:32-38)... DA FRAQUEZA 
TIRARAM FORÇAS...!         
 
A FÉ VEM PELO OUVIR A PALAVRA: ROM 10:17 “De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela 
palavra de Deus”!                 
 
A NOSSA SALVAÇÃO é recebida pela FÉ e de graça! (Romanos 10:10 “Porque com o coração se 
crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: Todo 
aquele que nele crê não será confundido”!         
 
A FÉ é uma decisão. Ou você decide crer ou não crer. A escolha é de cada um de nós! – MAS TEM 
GENTE QUE DECIDE NÃO CRER: não crê em Deus e nem no diabo; Não crê no céu nem no 
inferno; Não crê em juízo final; Não crê em Jesus! – É um direito que Deus nos dá... MAS quando 
chegar naquele grande dia não pode se queixar de que não lhe avisaram... Assim como O RICO E 
LÁZARO (Lucas 16:23-24)!  
 
CONCLUSÃO: Temos a nossa disposição é TESOURO INESGOTÁVEL DE SABEDORIA E 
CONHECIMENTO SOBRE TUDO DO QUE PRECISAMOS NA VIDA PARA SERMOS FELIZES E 
PARA A NOSSA SALVAÇÃO. E ESTE TESOURO ESTÁ NA BÍBLIA, A PALAVRA DE DEUS!       



 
Eu tenho um convite para você: ACEITE A AMIZADE DE JESUS! CREIA NO PODER DA PALAVRA 
DE DEUS; CUIDE DOS SEUS PENSAMENTOS; DECIDA PELA FÉ EM JESUS! CREIA!       
Ilust.: Ariano Suassuna, paraibano (O Auto da Compadecida), ele diz: eu acredito em Deus. A vida 
sem Deus não tem sentido nenhum. “Se eu me encontrasse com Deus eu iria lhe perguntar por que 
é que sofremos tanto quando viemos para cá, que dívida é essa que o homem tem que morrer para 
pagar. Perguntaria também como é que ele é feito que não dorme e que não come e assim vive 
satisfeito e por que é que não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros 
sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito e criados no mesmo canto, quem foi temperar o choro e 
acabou salgando o pranto?”! Deus para mim é uma necessidade! Se eu não acreditasse em Deus eu 
era um DESESPERADO!  

 
MIBA – 25/07/2021 – Ap. Wagner Tenório 

 


