1. Um coração desejoso pela Sabedoria que existe nas Escrituras
A. Ler a Bíblia de modo devocional
a. Devocional: com devoção, com disciplina, com dedicação.
b. Muita gente carrega a bíblia nas mãos, mas não carregam no coração.
Não adianta ter várias versões da bíblia em sua estante ou celular,
se não faz leitura de nenhuma delas.
c. Ler as escrituras de modo devocional vai levar você a ser cheio do Espírito Santo.
d. Ler de modo devocional signi ca ler com o coração aberto, com a expectativa de
que o Espírito Santo irá revelar ao seu coração os segredos daquele texto que está
sendo lido.
e. Salmo 119:105
Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos
1. Lâmpada que ilumina os meus passos.
2. Deus te dando direção através dos princípios que você aprendeu nas escrituras.
3. Quando eu leio as escrituras desse jeito, eu estou permitindo que o Espírito
Santo faça uma obra em meu coração.
B. Disciplina pessoal abre o caminho para se obter a Sabedoria
a. Disciplina pessoal: Bons costumes, boas tradições, prática diária
b. Qual a ligação entre a Leitura das Escrituras e a Sabedoria?
1. Deuteronômio 17:19
Trará sempre a cópia deste livro da Lei consigo e terá que lê-la todos os dias da
sua vida, para que aprenda a temer o SENHOR, o seu Deus, e a cumprir
elmente todas as Palavras desta lei, e todos estes decretos.
2. Provérbios 9:10
O temor do Senhor é a chave da sabedoria
c. Você quer ser sábio? Esta é a chave: aprenda a temer a Deus, a ser reverente, a
respeitar as coisas de Deus.
d. Temer a Deus signi ca que você o ama a tal ponto, que não quer fazer nada que o
desagrade. Você o ama de tal maneira que não quer que que um cisco sequer
entre o relacionamento de vocês.
e. Isto também tem um outro nome: REVERÊNCIA !
C. Reverência
a. Amor que respeita, reverente.
b. Meu amor respeitoso: por meu pai, pelos meus pastores
c. Salmo 119:9-11
Como pode o jovem manter pura a sua conduta?
Vivendo de acordo com a tua palavra.
Eu te busco de todo o coração;
não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos.
Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti.
1. É interessante que o texto se refere ao Jovem. Por que? Porque o Jovem tem em
si o desa o de quebrar paradigmas.
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2. Ele olha para a vida de seus pais, vê algumas desgraças e não quer repeti-las em
sua vida, então, sai quebrando todos os paradigmas e tradições achando que
está TUDO errado.
3. O problema é que acaba quebrando algumas tradições que não deveria
quebrar, acaba entrando em áreas que não deveria entrar, invadindo limites que
não deveriam ser invadidos. Aí, acaba pecando por falta de temor e reverência
(por falta do devido respeito) à santidade Deus.
d. Existem boas tradições que não devem ser quebradas.
e. 2 Tessalonicenses 2:15
Portanto, irmãos, permaneçam rmes e apeguem-se
às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa.
f. Provérbios 28:13 (King James Atualizada)
Quem camu a suas faltas jamais alcançará o sucesso,
mas quem as reconhece, confessa e abandona,
recebe toda a compaixão de Deus!
g. Não se esconda atrás de uma má interpretação bíblica.
h. Existem boas tradições que não devem ser quebradas.
i. Vocês que já têm algum tempo de vivência no evangelho, já devem ter notado que
seus pais (naturais ou espirituais) tinham algumas práticas cristãs, algumas
tradições, que eram boas, e produziram vida neles.
j. Existem práticas que dignas de serem imitadas.
k. Ler as escrituras de modo devocional vai levar você a ser cheio do Espírito Santo.
l. Ler de modo devocional signi ca ler com o coração aberto, com a expectativa de
que o Espírito Santo irá revelar ao seu coração os segredos daquele texto que está
sendo lido.

2. Quem cria o hábito de ler as Escrituras pode se tornar sábio
A. Sabedoria pelas escrituras
a. A leitura das escrituras pode fazer de você um homem sábio e uma mulher sábia.
b. 2 Timóteo 3:15
Porque desde criança você conhece as sagradas Letras,
que são capazes de torná-lo sábio.
c. Você já deu muita cabeçada na vida? Já tomou muitas decisões erradas? Já fez o
que não devia?
d. Sabe aquela expressão que você fala depois de errar: “Ah se eu soubesse disso!…"
e. Pois é... as escrituras podem te prevenir disto!
f. Conhecer melhor as escrituras é uma atitude preventiva contra os males da vida.
(contra as besteiras que você faz na vida)”
B. Desenvolva o hábito de ler Provérbios
a. Se você não tem o hábito de ler as escrituras, vou te ensinar como começar.
Diversas vezes já dei este conselho por aqui e espero que mais pessoas o pratique.
b. Muitos não desenvolvem o hábito de ler a Bíblia.
c. O motivo é que muitas pessoas estão procurando uma mágica que funcione e
mude as suas vidas, mas não querem pagar o preço da devoção, da dedicação, da
disciplina.
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1. Leia um capítulo do Livro de Provérbios por dia.
2. Use a data de hoje, como exemplo, e leia o capítulo com este número.
3. De todos que você leu, separe um ou mais versos, enquanto continuar o assunto
ali tratado (que às vezes é necessário diversos versos) para a sua meditação.
d. Você pode ser sábio!
Leia as escrituras de modo devocional, com o coração aberto, escancarado,
desejoso por uma Palavra do Senhor, como alguém que se assenta aos pés do
Senhor para ouvir-lhe os ensinamentos.

3. Quem se dedica prospera!
A. A prosperidade (crescimento) que vem pela Palavra
a. Por prosperidade aqui, não me re ro a riqueza monetária.
b. A sabedoria mostra que a riqueza não tem muito a ver com ter muita coisa,
mas em descobrir que você não precisa de muita coisa pra ser feliz.
c. Feliz é aquele que orientou sua vida pelos princípios da Palavra de Deus. Ele verá
sua vida crescer e prosperar, de pouco a pouco, de fé em fé.
d. Salmo 1:1-3
Como é feliz aquele cuja satisfação está na lei do Senhor,
e nessa lei medita dia e noite. Tudo o que ele faz prospera!
e. A meditação na Palavra de Deus nos leva a produzir frutos e tudo o que zermos
vai prosperar!
B. Dedicação
a. Logo no início da Igreja, em seu primeiro relato, encontramos um povo dedicado,
empenhado, entregue, com vida consagrada/dedicada a Deus.
b. Atos 2:42
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos
c. Eu temo que no cristianismo dos dias de hoje estejamos formando uma geração de
preguiçosos. A cultura da geração fast-food é obter tudo pronto, sem esforço.
d. Mas, espiritualmente, isso não funciona, pois Deus não abençoa a preguiça.
e. Se você quer crescer espiritualmente, é preciso se esforçar.
f. Note que o texto diz: “e se dedicavam a ouvir o ensino”
g. Se dedicar é decidir colocar um m na preguiça.
h. Você não vai ter crescimento na vida se não houver de sua parte a dedicação.
i. Da mesma maneira, se você quer crescer em Deus, crescer espiritualmente, você
precisa se dedicar mais.
j. Deus não abençoa a preguiça!
k. Provérbios 13:4
O preguiçoso deseja e nada consegue
l. Provérbios 21:25 (Tradução de Almeida - Revista e Atualizada)
O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar.
m. Se dedicar é decidir colocar em prática o que aprendeu
n. Tiago 1:22-25
Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática,
é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho
e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência.
Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e
persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas praticando-o, será
feliz naquilo que zer.
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o. Leia as Escrituras Sagradas com oração, paixão e sentimento.
Leia as Escrituras Sagradas de coração aberto,
com fé simples, aberto para aprender e ouvir a Deus.
Leia as Escrituras Sagradas com admiração e gratidão
por ter um livro tão precioso em suas mãos.
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