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Declaração de Missão 
 
Saiba, portanto, que o senhor seu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que mantém convênio e 
misericórdia com eles que amá-lo e manter seus mandamentos para mil gerações.  (Deuteronômio 
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Prefácio 
 

O senhor é exaltado; para ele habita no alto: ele encheu Zion com 
julgamento e justiça.  E sabedoria e conhecimento será a estabilidade de 
seus tempos, e força da salvação: o medo do senhor é o seu tesouro.  (Isaías 
33:5-6). 

 
Lembro-me como uma criança sendo impressionado com a inteligência dos adultos.  Pensei que os 
adultos sabiam quase tudo.  Eu levei suas palavras como sérias e significativas.  Aos 7 anos eu 
participei do meu primeiro jogo de beisebol da liga principal com meu pai, um amigo, e seu filho.  
Em um ponto meu pai disse para o outro homem: "Eu poderia bater uma bola fora daqui."  Isso tem 
a minha atenção.  Então ele acrescentou, "uma bola de golfe."  Eu estava destemido, que parecia 
uma milha para mim, e eu tomei essa mordaça como uma divulgação importante. 

 
Claro que mais tarde eu aprendi a diferença entre uma afirmação séria e uma piada, muito para o 
desespero dos meus professores.  Mas eu permaneci cativado pela sabedoria registrada na Bíblia.  
"Corte a criança ao meio" e "render a César", por exemplo. 
 
Você está prestes a ler abundante sabedoria de Deus como registrado por Salomão e declarado por 
Jesus, e qualquer editorial que eu possa fazer sem contraagir o seu bom julgamento. 

 
Os textos das Escrituras neste livro foram meticulosamente escolhidos a partir da versão mais 
claramente definindo a intenção eo significado do versículo, e, em seguida, traduzido em sua língua.  
O que pode ser mais bonito do que estas palavras em qualquer língua? 
 
 

Vinde a mim, todos vós que o trabalho e são pesados carregados, e eu vou dar-lhe 
descanso.  Leve o meu jugo sobre você, e aprender de mim; Porque eu sou manso e 
humilde no coração: e você deve encontrar descanso para suas almas.  Pois meu jugo 
é fácil, e meu fardo é leve.  (Mateus 11:28-30). 
 
Não deixe seu coração ser incomodado: você acredita em Deus, acredite também em 
mim.  Na casa do meu pai há muitas mansões: se não fosse assim, eu teria dito a 
você.  Eu vou preparar um lugar para você.  E se eu for e preparar um lugar para 
você, eu voltarei, e receberei você para mim; que onde eu estou, lá você pode ser 
também.  E onde quer que eu vá você sabe, e da maneira que você sabe.  Thomas 
disse-lhe, senhor, não sabemos onde quer que vá; e como podemos saber o caminho?  
Jesus disse a ele, eu sou o caminho, a verdade, e a vida: nenhum homem vem ao pai, 
mas por mim.  (Mateus 14:1-6) 
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Introdução 
 
 

Eis que ele vem com nuvens; e cada olho deve vê-lo, e os que o perfuraram: 
e todos os parentes da terra deve lamentar por causa dele.  Mesmo assim, 
Amém.  Apocalipse 1:7 
 
 
Às vezes eu olho para o meu computador e estou espantado com o que esta pequena caixa de metal 
e plástico com peças de metal e plástico pode fazer.  Por causa desta tecnologia, tudo nesta terra 
será capaz de ver Jesus vir novamente em glória-Rei Jesus, Cristo o Messias!  Anteriormente, 
durante os últimos 2000 anos, versículo Apocalipse 1:7 (acima) deve ter espantado e perplexo tanto 
crente e zombador iguais. 
 
Durante os últimos 50 anos, 2-1/2% de 2000 anos, pudemos saber que o mundo podia ver Jesus vir 
por meio da televisão.  Nas últimas partes desse tempo, temos sido capazes de transmitir ao vivo ao 
redor do mundo através do uso de satélites.  Agora, com nossos laptops, telefones via satélite com 
câmeras digitais integradas, e Internet, não é preciso imaginação para saber como todos podem ver 
Jesus voltar. 
 
Deus ordenou-nos para subjugar a terra.  Estamos a fazê-lo, e a tecnologia está a liderar o caminho.  
Nós somos "inteligentes", pelo menos em comparação com os últimos milênios, mas não vamos 
confundir "inteligente" com "sábio". 
A sabedoria vem com a idade e experiência.  Pode-se ter tanta sorte com a quantidade de 
"esperteza" que Deus lhe dá; Mas, ele não é verdadeiramente abençoado até que ele sabe como usá-
lo-sabedoria! 
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Parte I: Sabedoria e o Antigo Testamento. 
 

 
Se algum de vocês falta sabedoria, deixe-o pedir de Deus, que dá a 
todos os homens liberalmente, e as tranças não; e será dado a ele.  

James 1:5
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Capítulo 1.  Sabedoria e Provérbios Bíblicos 
 

 
E o rei disse: Traga-me uma espada.  E eles trouxeram uma 
espada diante do rei.  E o rei disse: divida a criança viva em dois, 
e dê metade para o um, e metade para o outro.  Então falou a 
mulher cujo a criança viva era ao rei, porque suas entranhas 
ansiaram em cima de seu filho, e disse, ó meu senhor, dê-lhe a 
criança viva, e em nenhum sábio mate-a.  Mas o outro disse, 
deixe-o ser nem meu nem seu, mas divida-o.  Em seguida, o rei 
respondeu e disse: Dê-lhe a criança viva, e em nenhum sábio 
matá-lo: ela é a mãe dele.  1 Reis 3:24-27 LVB. 
 
E todo o Israel ouviu falar do julgamento que o rei tinha julgado; 
e eles temiam o rei: porque eles viram que a sabedoria de Deus 
estava nele, para fazer julgamento.  1 Reis 3:28 LVB. 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
Eu era muito jovem quando aprendi a lição Bíblica do rei Salomão e do bebê.  A conta, gravada 
para nós em 1 Kings 3:16-28, é de duas mães.  O bebê de uma mãe morreu, e ela tentou roubar a 
criança do outro.  Obscuro para mim em meus primeiros anos foi o fato de que as mulheres eram 
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prostitutas.  Talvez nem foi muito honesto.  Quando o rei Salomão sugeriu cortar a criança em dois 
para satisfazer ambas as mães, apenas a mãe verdadeira e amorosa protestou contra o dano iminente 
à criança.  Eu estava completamente superado com este show de sabedoria, mas ainda mais 
impressionado que, como dito anteriormente no mesmo capítulo bíblico, que Salomão escolheu a 
sabedoria quando Deus lhe ofereceu a sua escolha de qualquer dom.  Esta escolha agradou a Deus.  
Salomão tinha ido para um lugar sagrado em Gibeão para fazer um sacrifício a Deus: 
 
Em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão em um sonho de noite: e Deus disse, pergunte o que eu 
lhe darei.  (1 Reis 3:5 LVB). 
 
Escolha de Salomão: 
 
E seu servo está no meio do seu povo, que você escolheu, um grande povo que não pode ser 
numerado nem contado para a multidão.  Dê, portanto, o seu servo um coração compreensivo para 
julgar o seu povo, para que eu possa discernir entre o bem eo mal: para quem é capaz de julgar isso, 
você é tão grande um povo?  E o discurso agradou ao senhor, que Salomão tinha perguntado esta 
coisa.  E Deus disse-lhe, porque você pediu esta coisa, e não pediu por si mesmo longa vida; Nem 
pediu riquezas para si mesmo, nem pediu a vida de seus inimigos; Mas você pediu para 
compreender a si mesmo discernir julgamento; Eis que eu fiz de acordo com suas palavras: lo, eu 
lhe dei um coração sábio e compreensivo; de modo que não havia nenhum como você antes de 
você, nem depois que você deve surgir como para você.  E também te dei o que não pediste, tanto a 
riqueza, como a honra: para que não haja nenhum entre os reis como vós todos os vossos dias.  E se 
você quer andar em meus caminhos, para manter meus estatutos e meus mandamentos, como seu 
pai Davi andou, então eu vou alongar seus dias.  (1 Reis 3:8-14). 
 
Salomão mais tarde escreveu, obtendo a sabedoria é a coisa mais importante que você pode fazer!  
E com a sua sabedoria, desenvolver o senso comum e bom senso.  (Provérbios 4:7 LVB). 
 
 
A SABEDORIA DE DEUS 
 
A sabedoria de Deus me intriga às vezes porque eu tenho uma mente humana falível que 
absolutamente não pode entender a sabedoria perfeita. 
 
Note-se que a escolha das palavras na frase anterior, "mente humana falível" é uma redundância, 
como são as palavras "sabedoria perfeita".  Eu não escolhi essas palavras apenas porque eu sou um 
mau escritor, mas para demonstrar o problema com o meu padrão de pensamento e falta de lógica 
na compreensão de Deus. 
 
A sabedoria do homem é bastante falível.  Aprendemos quando somos muito jovens, "você não 
pode julgar um livro pela sua capa."  Bem, isso é ótimo, mas a primeira coisa que você aprende 
quando você está prestes a publicar um livro é, "se você quiser vendê-lo, não economize na capa-
certifique-se que está em cor cheia." 
 
De volta à sabedoria de Deus: por que Deus não forma uma criação perfeita?  Um que não acabaria 
em pecado e doença.  Resposta: ele fez uma criação perfeita.  Então por que pecado e morte?  O 
homem foi criado perfeito, mas com livre arbítrio.  A seguir estão passagens Salomão escreveu 
sobre a sabedoria de Deus, mesmo chamando Deus de "sabedoria". 
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Eu, sabedoria, dou bons conselhos e senso comum.  Por causa da minha força, os reis reinam no 
poder, e os governantes fazem leis justas.  Eu amo todos que me amam.  Aqueles que me 
procurarem certamente me encontrarão.  Riquezas intermináveis, honra, justiça e retidão são minhas 
para distribuir.  Meus dons são melhores do que o mais puro ouro ou prata esterlina!  Os meus 
caminhos são os da justiça e da direita.  Aqueles que me amam e me seguem são realmente ricos.  
Eu encho seus tesouros.  O senhor formou-me no início, antes de criar qualquer outra coisa.  De 
tempos passados, eu sou.  Eu existia antes da terra começar.  Eu vivi antes dos oceanos serem 
criados, antes das nascentes borbulharem suas águas sobre a terra; antes das montanhas e as colinas 
foram feitas.  Sim, eu nasci antes de Deus fazer a terra e os campos, e os primeiros punhados de 
solo.  Eu estava lá quando ele estabeleceu os céus e formou as grandes nascentes nas profundezas 
dos oceanos.  Eu estava lá quando ele estabeleceu os limites dos mares e deu-lhes as suas instruções 
para não se espalhar para além dos seus limites.  Eu estava lá quando ele fez a planta para a terra e 
oceanos.  Eu era o artesão ao seu lado.  Eu era seu deleite constante, regozijando-se sempre em sua 
presença.  E como eu estava feliz com o que ele criou-o seu vasto mundo e toda a sua família da 
humanidade!  (Provérbios 8:14, 17-27, 30-31 LVB). 
 
A sabedoria do senhor fundou a terra; seu entendimento estabeleceu todo o universo e espaço.  
(Provérbios 3:19 LVB). 
 
 
SABEDORIA: O DOM DA ESCOLHA 
 
Salomão poderia ter escolhido riquezas.  Eu sempre me lembrei de sua escolha sobre o que muitos 
de nós poderia ter tomado em vez disso, o dinheiro.  Yogi Berra pode muito bem dizer que quando 
Salomão pediu sabedoria, ele mostrou que ele tinha antes que ele conseguiu.  Por que a sabedoria é 
importante para nós e para Deus?  Além disso, por que Deus mostrou surpresa quando Salomão 
escolheu a sabedoria?  Dizem-nos que Deus tem conhecimento prévio.  Ele saberia que Salomão 
iria escolher a sabedoria? 
 
Considere isso.  Você ensina a seu filho todas as formas de sociedade educada.  Em uma função 
com a família inteira, sua criança começ na situação idade-velha de ter que selecionar das últimas 
duas partes de sobremesa oferecidas a ele e a um amigo.  Aha, você cobriu este.  Sua criança 
seleciona a parte pequena, apenas como você soube que faria.  Você está tão orgulhoso dele e diga 
isso a ele.  A mesma coisa. 
A seguir estão algumas das razões pelas quais Deus nos concede sabedoria: 
 
Eu quero fazer a mente simples sábio! ' ', disse ele.  Quero alertar os jovens sobre alguns problemas 
que irão enfrentar.  Eu quero aqueles já sábios para se tornar o mais sábio e se tornar líderes, 
explorando as profundezas do significado nestas pepitas de verdade.  7How um homem se torna 
sábio?  O primeiro passo é confiar e reverenciar o senhor!  Só os tolos se recusam a ser ensinados  
Ouve o teu pai e a tua mãe.  O que você aprender com eles vai ficar em bom lugar; vai ganhar 
muitas honras.  (Provérbios 1:4-5, 7 LVB). 
 
Pois o Senhor concede sabedoria!  Cada palavra dele é um tesouro de conhecimento e compreensão.  
Ele concede bom senso aos piedosos-seus santos.  Ele é o escudo deles, protegendo-os e guardando 
seu caminho.  Ele mostra como distinguir o certo do errado, como encontrar a decisão certa a cada 
vez.  Pois a sabedoria e a verdade entrarão no centro do seu ser, enchendo a sua vida de alegria.  
(Provérbios 2:6-7, 9-10 LVB). 
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O homem que sabe o que é certo e errado e tem bom senso e sentido comum é mais feliz do que o 
homem que é imensamente rico!  Para tal sabedoria é muito mais valiosa do que jóias preciosas.  
Nada mais se compara com ele.  A sabedoria dá uma vida longa, boa, e riquezas, honra, prazer e 
paz.  A sabedoria é uma árvore da vida para aqueles que comem seus frutos; feliz é o homem que 
continua a comê-lo.  Tem dois objetivos: sabedoria--isto é, saber e fazer direito--e senso comum.  
Não deixá-los escapar, pois eles enchem-lhe de energia viva, e trazer-lhe honra e respeito.  Mantêm-
no seguro da derrota e do disastre e de tropeçar fora da fuga.  Com eles em guarda você pode dormir 
sem medo; Você não precisa ter medo do desastre ou os enredos de homens ímpios, pois o senhor 
está com você; Ele protege-te.  (Provérbios 3:13, 16, 18, 21-24 LVB). 
 
Para o valor da sabedoria está muito acima de rubis; nada pode ser comparado com ele.  Sabedoria e 
bom senso vivem juntos, pois a sabedoria sabe onde descobrir conhecimento e compreensão.  
(Provérbios 8:11-12 LVB). 
 
Ensine um homem sábio, e ele será o mais sábio; ensine um bom homem, e ele vai aprender mais. 
Wisdom é a sua própria recompensa (Provérbios 9:9, 12 LVB). 
 
Todos admiram um homem com bom senso, mas um homem com uma mente distorcida é 
desprezado.  (Provérbios 12:8 LVB). 
 
O homem sábio Olha para frente.  O tolo tenta enganar a si mesmo e não vai enfrentar os fatos.  
(Provérbios 14:8 LVB). 
 
Só um simplório acredita em tudo o que lhe é dito!  UM homem prudente entende a necessidade de 
provas.  Um homem sábio é cauteloso e evita o perigo; um tolo mergulha à frente com grande 
confiança. 
O simplório é coroado com loucura; o homem sábio é coroado com conhecimento. 
Um homem sábio controla o seu temperamento.  Ele sabe que a raiva causa erros.  Uma atitude 
relaxada alonga a vida de um homem; o ciúme apodrece. 
A sabedoria é consagrada nos corações dos homens de bom senso, mas deve gritar alto antes que os 
tolos o ouçam.  (Provérbios 14:15-16, 18, 29-30, 33 LVB). 
 
Devíamos fazer planos, contando com Deus para nos orientar.  (Sabendo pela fé que Deus nos 
guiará.) 
Como muito melhor é sabedoria do que ouro, e compreensão do que prata!  (Provérbios 16:9, 16 
LVB). 
 
Bom senso é muito mais valioso do que ouro ou jóias preciosas.  (Provérbios 20:15 LVB). 
 
O homem sábio conquista o homem forte e nivela suas defesas.  (Provérbios 21:22 LVB). 
 
UM homem sábio é mais poderoso que um homem forte.  A sabedoria é mais poderosa que a força.  
(Provérbios 24:5 LVB). 
 
 
SABEDORIA & AMIGOS 
 
É preciso muito esforço para ser um bom amigo.  Na verdade, qualquer relação precisa de muito 
trabalho, seja marido-mulher, pai-filho, chefe-empregado, ou professor-aluno.  Para ser um amigo, 
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você tem que ser um amigo primeiro.  Para ser um bom amigo, você tem que ser um amigo melhor. 
 
No funeral do meu pai, o pastor declarou uma simples frase muito clara e com ênfase, "Ralph Lerch 
foi gentil."  No caso do meu pai, "gentil" era uma palavra grande e importante porque essas quatro 
letras resumiam como ele viveu sua vida para Deus.  Todos gostavam do meu pai.  Ele era um 
amigo de outros em primeiro lugar, e era rico em amizade em troca. 
 
Uma discussão amigável é tão estimulante quanto as faíscas que voam quando ferro golpeia ferro.  
(Provérbios 27:17 LVB). 
 
UM espelho reflete o rosto de um homem, mas o que ele é realmente como é mostrado pelo tipo de 
amigos que ele escolhe.  (Provérbios 27:19 LVB). 
 
 
MATURIDADE E SABEDORIA 

 
A beleza dos homens velhos é a cabeça cinzenta.  Provérbios 20:29B. 

 
 
Um episódio dos Waltons apresentou uma situação em que o vovô foi a uma família imigrante para 
dar ao pai de meia-idade alguns conselhos necessários.  O pai estava sendo um pouco teimoso, até 
que sua esposa o convenceu a ouvir o vovô, "Ouça-o, ele é mais velho."  Todo mundo fica mais 
sábio com a idade, uma bênção que acompanha o cabelo branco. 
 
Aos 68 anos, às vezes eu me surpreendo com pensamentos "sábios" Eu acho.  Desde que eu estou 
começ à idade quando a maioria de povos são mais novos do que mim, muitos vêm-me para o 
Conselho. 
 
Rapazes, escutem-me como fariam ao vosso pai.  Ouça, e cresça sábio, porque eu falo a verdade-
não se afaste.  Porque eu também já fui um filho, carinhosamente amado pela minha mãe como 
filho único, e o companheiro do meu pai.  Ele me disse para nunca esquecer suas palavras.  Se você 
segui-los, ele disse, você terá uma vida longa e feliz.  Aprenda a ser sábio, disse ele, e desenvolver o 
bom senso e sensatez!  Não posso enfatizar este ponto.  (Provérbios 4:1, 3-5 LVB). 
 
O cabelo branco é uma coroa de glória e é visto mais entre os piedosos.  (Provérbios 16:31 LVB). 
 
A glória dos homens jovens é a sua força; de homens velhos, sua experiência.  (Provérbios 20:29 
LVB). 
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No passado, eu estava certo?  Então acredite no que estou dizendo agora, e compartilhe com os 
outros.  (Provérbios 22:20 LVB). 
 
Os piedosos oram por aqueles que anseiam por matá-los.  Depois que os contra-ataques ao terror 
começaram no Outono de 2001, fui humilhado pela sabedoria madura.  Como eu estava no fogo 
desejando justiça rápida sobre os terroristas e não sentir remorso por suas almas, minha mãe me 
disse que ela estava orando para que eles (bin Laden, et al) receberia Jesus como Salvador.  A mãe 
tinha uma solução mais sábia do que eu.  (Provérbios 29:10 LVB). 
 
Cada palavra de Deus prova que é verdade.  Ele defende todos os que vêm a ele para proteção.  Não 
acrescente a suas palavras, para que ele não repreender você, e você ser encontrado um mentiroso.  
Ó Deus, peço-te dois favores antes de morrer: primeiro, ajuda-me a nunca contar uma mentira.  
Segundo, não me dê nem pobreza nem riquezas!  Dê-me apenas o suficiente para satisfazer as 
minhas necessidades!  Porque se eu crescer rico, eu posso ficar contente sem Deus.  E se eu sou 
muito pobre, eu posso roubar, e assim insultar o Santo nome de Deus.  (Provérbios 30:5-9 LVB, as 
mensagens de Agur, filho de Jakeh endereçado a Ithiel e uCal). 
Há uma hora certa para tudo: 
 
UM tempo para nascer; UM tempo para morrer; UM tempo para plantar; UM tempo para a colheita; 
UM tempo para matar; UM tempo para curar; UM tempo para destruir; UM tempo para reconstruir; 
UM tempo para chorar; UM tempo para rir; Um tempo para sofrer; UM tempo para dançar; 
Um tempo para espalhar pedras; UM tempo para colher pedras; UM tempo para abraçar; UM tempo 
para não abraçar; 
UM tempo para encontrar; UM tempo a perder; UM tempo para manter; UM tempo para jogar fora; 
Um tempo para rasgar; UM tempo para reparar; UM tempo para ficar quieto; UM tempo para falar; 
UM tempo para amar; UM tempo para odiar; UM tempo para a guerra; UM tempo para a paz. 
(Eclesiastes 3:1-8 LVB) 
 
Ser sábio é tão bom quanto ser rico; na verdade, é melhor.  Você pode obter qualquer coisa por 
qualquer sabedoria ou dinheiro, mas ser sábio tem muitas vantagens.  (Eclesiastes 7:11-12). 
 
Isso, também, eu cuidadosamente explorado-que os homens piedosos e sábios estão na vontade de 
Deus; Ninguém sabe se ele vai favorecer ou não.  Tudo é chance!  A mesma providência confronta 
a todos, sejam bons ou maus, religiosos ou irreligiosos, profanos ou piedosos.  Parece tão injusto, 
que um destino vem a todos.  É por isso que os homens não são mais cuidadosos para ser bom, mas 
em vez escolher o seu próprio curso louco, pois eles não têm esperança-não há nada além da morte 
à frente de qualquer maneira.  Há esperança apenas para os vivos.  ' ' É melhor ser um cão vivo do 
que um leão morto! ' '  Para os vivos, pelo menos, saber que eles vão morrer!  Mas os mortos não 
sabem nada; Nem sequer têm as suas memórias.  O que eles fizeram em suas vidas--amando, 
odiando, invejando--já se foi há muito tempo, e eles não têm mais nenhuma parte em nada aqui na 
terra. 
 
Então vá em frente, comer, beber, e ser alegre, pois não faz diferença para Deus!  Use roupas finas-
com uma pitada de colônia!  Viva feliz com a mulher que você ama através dos dias fugazes da 
vida, para a esposa que Deus lhe dá é a sua melhor recompensa aqui em baixo para toda a sua labuta 
terrena.  O que quer que faça, faça bem, pois na morte, para onde está indo, não há trabalho ou 
planejamento, ou conhecimento, ou compreensão.  Mais uma vez eu olhei em toda a terra e vi que a 
pessoa mais rápida não ganha sempre a corrida, nem o homem mais forte da batalha, e que os 
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homens sábios são muitas vezes pobres, e os homens hábeis não são necessariamente famosos; Mas 
é tudo por acaso, por acontecer de estar no lugar certo na hora certa.  (Eclesiastes 9:1-11 LVB). 
 
Um machado maçante requer grande força; seja sábio e afie a lâmina. 
A preguiça deixa o telhado vazar, e logo as vigas começam a apodrecer.  (Eclesiastes 10:10, 18 
LVB). 
 
Não é o conhecimento que você tem, é saber onde ou de quem para obter o conhecimento que você 
precisa.  (do meu amigo David Pearce) 
 
 
ENSINANDO OUTROS 
 
Parece que a maioria das pessoas gostam de ensinar os outros.  É um privilégio fazê-lo quando se 
tem conhecimento que outro ainda não encontrou.  Isso não significa, naturalmente, que o professor 
sabe tudo, ou mais sobre tudo do que o estudante; Mas a maioria das pessoas têm pelo menos uma 
coisa que eles sabem fazer melhor do que a maioria dos outros.  O velho da porta ao lado pode 
parecer fraco, mas ele também pode saber tudo o que há para saber sobre a mosca-amarrar grandes 
iscas para a truta nativa. 
 
Lembro-me do meu primeiro encontro com um certo consultor.  Ele foi um pouco para a terra como 
eu, e como ele falou sobre o desenho em minhas experiências e outros, bem como a sua, para 
trabalhar para a resposta à nossa situação, ele disse algo ao longo do simplista que eu usaria, "você 
sabe o que você sabe , e eu sei o que eu sei.  Esse comentário foi dirigido para duas pessoas com a 
mesma educação e fundos de trabalho.  Mesmo assim, estes dois teriam experiências diferentes.  
Eles teriam resolvido problemas diferentes ao longo de suas carreiras e, portanto, teriam 
conhecimento e expertise diferentes. 
 
Aqui está o que o rei Salomão escreveu: 
 
Se você repreender um zombador, você só vai ter uma réplica inteligente; Sim, ele vai rosnar para 
você.  Então não se incomode com ele; Ele só vai odiá-lo por tentar ajudá-lo.  Mas um homem 
sábio, quando repreendido, te amará mais.  (Provérbios 9:7 LVB). 
 
Os homens com bom senso são admirados como conselheiros; aqueles sem ele são espancados 
como servos. 
UM homem sábio segura sua língua.  Só um tolo Blurts tudo o que sabe. Isso só leva a tristeza e 
problemas. 
Quando um homem bom fala, ele vale a pena ouvir, mas as palavras de tolos são uma moeda de dez 
centavos uma dúzia.  21A homem piedoso dá bons conselhos, mas um rebelde é destruído pela falta 
de senso comum.  (Provérbios 10:13-14, 20-21 LVB). 
 
O Conselho de um homem sábio refresca como a água de uma mola da montanha.  Aqueles que o 
aceitam tornam-se cientes das armadilhas na frente. 
Um homem com bom senso é apreciado.  Um homem traiçoeiro deve andar por uma estrada 
rochosa. 
UM homem sábio pensa adiante; um tolo não, e até se gaba sobre isso! 
Esteja com os sábios e torne-se sábio.  Estar com os homens maus e tornar-se mau.  (Provérbios 
13:14-16, 20 LVB). 
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Uma resposta suave afasta a ira, mas palavras duras causam brigas. 
UM sábio professor faz a aprendizagem de uma alegria; um professor rebelde é uma tolice. 
Palavras gentis causam vida e saúde; reclamar traz desânimo. 
Só o bem pode dar bons conselhos.  Os rebeldes não podem. 
Todo mundo gosta de dar bons conselhos, e como é maravilhoso ser capaz de dizer a coisa certa no 
momento certo!  (Provérbios 15:1-2, 4, 7, 23 LVB). 
 
O homem sábio é conhecido por seu senso comum, e um professor agradável é o melhor.  
(Provérbios 16:21 LVB). 
 
Uma reprimenda a um homem de bom senso é mais eficaz do que cem chicotadas nas costas de um 
rebelde.  (Provérbios 17:10 LVB). 
 
Capacidade de dar conselhos sábios satisfaz como uma boa refeição!  (Provérbios 18:20 LVB). 
 
O Conselho oportuno é tão encantador quanto maçãs de ouro em uma cesta de prata.  (Provérbios 
25:11 LVB). 
 
Arrancar as orelhas de um cão não é mais tolice do que interferir num argumento que não é da sua 
conta.  (Provérbios 26:17 LVB). 
 
Sugestões amigáveis são tão agradáveis quanto o perfume.  (Provérbios 27:9 LVB). 
 
 
APRENDER, DISCUTIR 
 
É agradável para aprender novas idéias, fatos, história interessante, ou qualquer coisa que não se 
sabe já (caso contrário, não seria aprendizagem).  O Discovery Channel, History Channel, eo canal 
de aprendizagem são os meus lugares favoritos no seletor de cabo quando eu tenho tempo para 
assistir televisão.  Estou mesmo aprendendo a manter minha boca fechada por períodos mais 
longos, permitindo assim palavras, desimpedido, para chegar ao meu sistema auditivo para 
processamento e armazenamento. 
 
Mesmo quando se aprende, devemos lembrar que os professores são falíveis, e só porque você 
ouviu na TV, não é necessariamente verdade.  É preciso aprender a questionar os fatos. 
 
O homem sábio está contente de ser instruído, mas um tolo auto-suficiente cai de cara no chão.  
(Provérbios 10:8 LVB). 
 
Para aprender, você deve querer ser ensinado.  Recusar a reprovação é estupidez. 
Um tolo pensa que não precisa de conselhos, mas um homem sábio ouve os outros.  (Provérbios 
12:1, 15 LVB). 
 
O homem inteligente está sempre aberto a novas ideias.  Na verdade, ele procura por eles.  
(Provérbios 18:15 LVB). 
 
Obter todos os conselhos que você pode e ser sábio o resto de sua vida 
Pare de ouvir o ensino que contradiz o que você sabe que é certo.  (Provérbios 19:20, 27 LVB). 
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Não vá adiante com seus planos sem o Conselho de outros; Não vão para a guerra até que eles 
concordem.  (Provérbios 20:18 LVB). 
 
Não se recuse a aceitar críticas; consiga toda a ajuda que puder.  (Provérbios 23:12 LVB). 
 
Meu filho, o mel aguça o apetite, assim como a sabedoria!  Quando você gosta de se tornar sábio, 
há esperança para você!  UM futuro brilhante está por vir!  (Provérbios 24:13 LVB). 
 
É um emblema de honra aceitar críticas válidas.  (Provérbios 25:12 LVB). 
 
 
PESSOAS SENSATAS 
 
Conheço muitas pessoas sensatas: todas pensam como eu.  (Imagine isso!)  Tivemos presidentes 
sensatos administrando o maior país do mundo, e todos eles foram o mesmo partido político que eu.  
Não sei se isso é coincidência ou não, mas os presidentes mais pobres foram todos da outra parte.  
Além da minha compreensão, metade dos americanos pensam que os outros caras são sensatos. 
 
A sensibilidade vai além da política.  Às vezes chamamos de "bom senso".  O parágrafo anterior é 
realmente sobre o preconceito, não o sentido.  Depende de um viés.  De qualquer modo, as pessoas 
sensatas são aquelas com o mesmo preconceito que você, e são a quem você se volta para a 
sabedoria.  Essas pessoas tendem a ser a fonte da qual você seleciona seus amigos. 
 
Nunca abandone um amigo, nem o seu, nem o do seu pai.  Então você não vai precisar ir a um 
parente distante para ajudar em seu tempo de necessidade.  (Provérbios 20:10 LVB). 
 
Meu filho, quão feliz eu estarei se você se tornar sensato!  Será uma honra pública para mim.  
(Provérbios LVB). 
Um homem sensato assiste a problemas à frente e se prepara para encontrá-los.  O simplório nunca 
olha, e sofre as conseqüências.  (Provérbios 27:11, 12 LVB). 
 
O homem bom sabe os direitos do homem pobre; os ateus não se importam.  (Provérbios 29:7 
LVB). 
 
Um homem sensato e sensato prepara-se para o futuro.  Como você está fazendo com o 
planejamento para as despesas de educação de seus filhos, ou talvez seus planos de aposentadoria?  
Há vida além da aposentadoria, e vida eterna para aqueles que planejam isso.  Fez planos para um 
lar eterno? 
 
Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho unigênito, que todo aquele que crê nele não 
deve perecer, mas ter a vida eterna.  John 3:16.  Seja um homem sábio e construa sua casa sobre 
esta rocha. 
 
Às vezes a eternidade vem mais cedo do que esperávamos.  Na minha idade, eu vivi cerca de 70% 
da minha expectativa de vida normal, mas há obituários de homens mais jovens do que eu quase 
todos os dias.  É por isso que compramos seguro de vida para proteger nossas famílias.  Que tal se 
proteger e se preparar para a sua eternidade. 
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Aqui é o caminho para a vida eterna: 
 

 Para o salário do pecado é a morte; Mas o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus 
Cristo, nosso senhor.  Romanos 6:23. 

 Por graça você é salvo através da fé; e que não de vós mesmos: é o dom de Deus: não de 
obras, para que qualquer homem deve vangloriar-se.  Efésios 2:8-9. 

 Não deixe seu coração ser incomodado: você acredita em Deus, acredite também em mim.  
Na casa do meu pai há muitas mansões: se não fosse assim, eu teria dito a você.  Eu vou 
preparar um lugar para você.  E se eu for e preparar um lugar para você, eu voltarei, e 
receberei você para mim; que onde eu estou, lá você pode ser também.  John 14:1-3. 

 
 
Ore estas palavras, "querido pai celestial, eu sei que sou um pecador e pequei contra 
você.  Sinto muito pelos meus pecados e natureza pecaminosa, e peço que me perdoe.  
Eu aceito Jesus agora como meu Salvador que derramou seu sangue por mim.  Dou 
minha vida a você e lutarei para viver por você.  Obrigado, senhor, por salvar minha 
alma.  Em nome de Jesus rezo, Amém. " 
 
Estas palavras aparecerão novamente neste livro.  Eles são as palavras mais sábias 
que você pode sempre dizer. 
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Capítulo 2.  Sabedoria e Deus 

 
Pois este Deus é nosso Deus para sempre e sempre: ele será 
nosso guia até a morte.  Salmos 48:14 

 
 
CONFIAR EM DEUS 
 
Como o que o nosso consultor disse é verdade, "você sabe o que você sabe, e eu sei o que eu sei", 
há um que sabe tudo.  Não só isso, ele, Deus, é infalível.  A palavra "infalível", claro, significa que 
ele não pode estar errado.  É sábio acreditar nele, sábio confiar nele, e sábio o prestar atenção.  
Sinônimos de infalível incluem perfeito, infalível, confiável, à prova de falhas, e impecável.  
Nenhum homem é um desses.  Pode-se dizer que toda a sabedoria é da palavra de Deus, a Bíblia. 
 
Se você quer o favor com o Deus e o homem, e uma reputação para o bom julgamento e o senso 
comum, a seguir confia o senhor completamente; Nunca confie em si mesmo.  (Provérbios 3:4 
LVB). 
 
Se alguém respeita e teme a Deus, ele vai odiar o mal.  Porque a sabedoria odeia o orgulho, a 
arrogância, a corrupção e o engano de todos os tipos.  (Provérbios 8:13 LVB). 
 
Nós jogamos a moeda, mas é o senhor quem controla a sua decisão.  (Provérbios 16:33 LVB). 
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O senhor é uma fortaleza forte.  Os piedosos correm para ele e estão seguros. 
A coragem de um homem pode sustentar seu corpo quebrado, mas quando a coragem morre, que 
esperança resta? 
Há ' ' Friends ' ' que fingem ser amigos, mas há um amigo que se mantém mais perto do que um 
irmão.  (Provérbios 18:10, 14, 24 LVB). 
 
Uma vez que o senhor está dirigindo nossos passos, por que tentar entender tudo o que acontece ao 
longo do caminho?  (Provérbios 20:24 LVB). 
 
Os ímpios vão finalmente perder; os justos vão finalmente ganhar.  (Provérbios 21:18 LVB). 
 
É privilégio de Deus esconder coisas, e o privilégio do rei de descobrir e inventar.  Você não pode 
entender a altura do céu, o tamanho da terra, ou tudo o que se passa na mente do rei!  (Confie em 
Deus, mesmo quando você não entende.)  (Provérbios 25:2 LVB). 
 
O medo do homem é uma armadilha perigosa, mas confiar em Deus significa segurança.  
(Provérbios 29:25 LVB). 
 
 
VIVER PARA DEUS 
 
Um soldado sábio obedece a todos os comandos de seu superior falível.  Um gangster sábio 
(paradoxo, eu sei) atende o "chefe" (que é realmente a vida ou a morte, mas apenas carnal), e um 
homem sábio ou mulher atende a Deus (qualidade de vida na terra, espiritual e vida eterna). 
 
Não consigo entender como podemos desafiar um Deus perfeito.  Ele nos disse, "você não deve 
matar", então nós racionalizar que o aborto é bom-como se não é realmente uma vida.  Na verdade, 
nossa visão da maioria das leis de Deus tem sido distorcida pela nossa luxúria-a humanidade está 
brincando de Deus. 
 
Ouça um homem sábio, Salomão, como Deus colocou esses pensamentos em sua mente: 
 
Em tudo que você faz, coloque Deus em primeiro lugar, e ele irá direcioná-lo e coroar seus esforços 
com sucesso.  (Provérbios 3:6 LVB). 
 
Mas o bom homem caminha junto na luz sempre iluminando do favor de Deus; o amanhecer dá 
lugar ao esplendor da manhã, enquanto o homem mau tateia e tropeça no escuro.  (Provérbios 4:18-
19 LVB). 
 
O senhor não deixará um bom homem morrer de fome, nem deixará que as riquezas do homem 
perverso continuem para sempre. 
A reverência por Deus acrescenta horas a cada dia; Então, como pode o ímpio esperar uma vida 
longa e boa?  (Provérbios 10:3, 27 LVB). 
 
Se você procurar por bom você vai encontrar o favor de Deus; se procurar pelo mal, encontrará a 
maldição dele. 
Confie em seu dinheiro e para baixo você vai!  Confie em Deus e floresça como uma árvore!  
(Provérbios 11:27, 28 LVB). 
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Reverência por Deus dá a um homem a força profunda; seus filhos têm um lugar de refúgio e 
segurança. 
Reverência para o senhor é uma fonte de vida; suas águas mantêm um homem da morte.  
(Provérbios 14:26-27 LVB). 
 
O senhor está a observar em todo o lado e mantém os olhos no mal e no bem.  (Provérbios LVB). 
A humildade e a reverência pelo Senhor vos farão sábios e honrados.  (Provérbios 15:3, 33 LVB). 
 
Podemos fazer nossos planos, mas o resultado final está nas mãos de Deus. 
Comprometer seu trabalho com o senhor, então ele terá sucesso. 
O senhor fez tudo para seus próprios propósitos-mesmo os ímpios, para a punição. 
A iniqüidade é expiada por misericórdia e verdade; o mal é evitado pela reverência a Deus. 
Quando um homem está tentando agradar a Deus, Deus faz até mesmo seus piores inimigos para 
estar em paz com ele. 
O caminho dos piedosos leva longe do mal; Aquele que segue esse caminho é seguro. 
Deus abençoa aqueles que o obedecem; feliz o homem que deposita a sua confiança no senhor. 
Antes que cada homem lá esteja uma estrada larga e agradável ele pensa é direito, mas termina na 
morte.  (Provérbios 16:1, 3-4, 6-7, 17, 20, 25 LVB). 
 
O senhor despreza aqueles que dizem que o mal é bom, e o bem é mau.  (Provérbios 17:15 LVB). 
 
Guarde os mandamentos e mantenha a sua vida; desprezá-los significa morte. 
A reverência por Deus dá vida, felicidade e proteção contra o mal.  (Provérbios 19:16, 23 LVB). 
 
A verdadeira humildade e respeito pelo senhor levam um homem a riquezas, honras e vida longa.  
(Provérbios 22:4 LVB). 
 
Se um homem piedoso compromete-se com os ímpios, é como poluir uma fonte ou turvando uma 
nascente.  Assim como é prejudicial para comer muito mel, assim também é ruim para os homens a 
pensar sobre todas as honras que merecem!  (Provérbios 25:26-27 LVB). 
 
A vontade de Deus é revelada a nós em sua palavra.  Ele fala conosco quando estamos orando.  
Temos que discar para o canal certo para ouvir Deus falar conosco, conhecer sua vontade, e receber 
sabedoria dele. 
 
 
BÊNÇÃOS DE DEUS 
 

Mas busque você primeiro o Reino de Deus, e sua justiça; e todas essas coisas serão 
adicionadas a você.  Mateus 6:33 

 
Deus nos ama e quer o melhor para nós, incluindo a vida eterna com ele; Mas ele nos deu a opção 
de segui-lo ou rejeitá-lo.  Ele, Shaddai (o todo-poderoso), está muito além do nosso alcance.  
Supremo no poder, em equidade, destacando-se em salvar a justiça, mas nenhum opressor, (Job 
37:23 NJB).  Se você quer ser abençoado por Deus, você precisa estar em uma posição ou lugar 
onde ele pode abençoá-lo-não em um clube obsceno, para um exemplo extremo. 
 
Imagine que você é um adolescente em uma situação onde você precisa pedir ao seu pai algum 
dinheiro.  Além disso, imagine que tudo que você precisa fazer é telefonar e dizer ao seu pai, "pai, 
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eu estou colocando esse cara no telefone para que você possa dar-lhe o número do seu cartão de 
crédito."  Agora imagine que o telefone tem capacidade de vídeo e seu pai pode ver onde você está.  
Isso restringiria a frequência com que pede ajuda ao pai, certo? 
 
Deus pode vê-lo também.  Antes de pedir bênçãos, pense em como você está vivendo sua vida.  Em 
uma interpretação da oração de Jabez, o autor sugere que pedimos a Deus para nos abençoar, 
porque ele quer nos abençoar, mas está esperando por nós para perguntar.  Tenho sido tão 
abençoado com dons de Deus (que eu não pedi) que eu me sentiria egoísta para pedir mais.  Uma 
melhor interpretação da oração de Jabez na minha opinião é pedir para ser abençoado 
espiritualmente com mais chances de viver e testemunhar para Deus. 
 
A bênção do senhor é a nossa maior riqueza.  Todo o nosso trabalho não acrescenta nada a ele!  
(Provérbios 10:22 LVB). 
 
Os piedosos têm um refúgio quando morrem, mas os ímpios são esmagados por seus pecados. 
A divindade exalta uma nação, mas o pecado é uma censura a qualquer povo.  (Provérbios 14:32, 34 
LVB). 
 
Prata e ouro são purificados pelo fogo, mas Deus purifica corações.  (Provérbios 17:3 LVB). 
 
O homem que encontra uma esposa encontra uma coisa boa; Ela é uma bênção para ele do senhor.  
(Provérbios 18:22 LVB). 
 
Um pai pode dar a seus filhos lares e riquezas, mas somente o senhor pode dar-lhes esposas 
compreensivas.  (Provérbios 19:14 LVB). 
 
A maior bênção de Deus é o dom de seu filho: 
 
Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho unigênito, que todo aquele que crê nele não 
deve perecer, mas ter a vida eterna.  (João 3:16).  A salvação dos nossos pecados é para qualquer 
um que aceite o dom de Deus.  Mas como muitos o receberam, para eles deu-lhe poder para se 
tornar os filhos de Deus, mesmo para eles que crêem em seu nome: (João 1:12). 
 
Para aceitar Jesus como seu Salvador e receber a bênção da vida eterna, Ore: "querido pai celestial, 
sei que sou um pecador.  Eu realmente sinto muito pelos meus pecados.  Arrependo-me e peço-te 
que me perdoes.  Eu aceito Jesus como meu Salvador.  Deste dia em diante, vou me esforçar para 
viver por ele.  Querido Senhor Jesus, por favor, entre no meu coração.  Amém. " 
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Capítulo 3.  Sabedoria e Dinheiro 
 
  

 
 
Mas a piedade com contentamento é um grande ganho.  Pois não 
trouxemos nada para este mundo, e é certo que não podemos 
levar nada para fora.  1 Timóteo 6:6-7. 

 
 
DINHEIRO & NEGÓCIOS 
 
Pobre Jabez!  Tudo o que ele fez, tanto quanto sabemos, é orar uma oração há alguns milhares de 
anos atrás, e agora eu estou implicando com ele sem mesmo saber suas circunstâncias.  O livro que 
você está lendo não será tão popular quanto os livros sobre a sua oração, onde as riquezas e bênçãos 
são prometidas.  A oração de Jabez do antigo testamento é contraditória aos ensinamentos do novo 
testamento de Cristo sobre "o pão da vida" e "a sede não mais".  Também, "pão diário", não lojas de 
riquezas.  Eu repito que eu tenho um pouco de dificuldade em pedir a Deus para me abençoar 
quando tudo que eu mereço é punição eterna. 
 
Deus oferece alguma ajuda para nós para o sucesso.  Não se pode optar por se esforçar para as 
riquezas, mas não há sabedoria em trabalhar duro com um objetivo da pobreza também.  
Certamente o nosso pai celestial quer que nos exprimamos tanto quanto nós, pais terrestres 
queremos que nossos filhos e filhas tenham sucesso: 
 
DesEnvolva seu negócio primeiramente antes de construir sua casa.  (Provérbios 24:27 LVB). 
 
As riquezas podem desaparecer rapidamente.  E a coroa do rei não fica em sua família para sempre-
então Assista seus interesses empresariais de perto.  Conheça o estado de seus rebanhos e seus 
rebanhos; em seguida, haverá lã de cordeiro suficiente para a roupa, e as cabras de leite suficiente 
para o alimento para toda a sua casa após o feno é colhido, ea nova safra aparece, e as gramíneas da 
montanha estão reunidos em.  (Provérbios 27:23 LVB). 
 
Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente.  A tolice de pensar que a riqueza traz felicidade!  
Quanto mais você tem, mais você gasta, até os limites de sua renda, então o que é a vantagem da 
riqueza-exceto, talvez, para vê-lo como ele corre através de seus dedos!  (Eclesiastes 5:10-11) 



24 

 
ÉTICA DE TRABALHO 
 
Nada que valha a pena é fácil.  A maioria de esquemas começ-ricos-rápidos qualquer um resultam 
na falha ou na terra um na prisão.  O plano de Deus para nós após a queda do homem (primeiro 
pecado) foi que nada seria fácil para nós: Eu coloquei uma maldição sobre o solo.  Toda a sua vida 
você vai lutar para extrair uma vida a partir dele.  Ele vai crescer espinhos e cardos para você, e 
você deve comer suas gramíneas.  Toda a sua vida você vai suar para dominá-lo, até seu dia de 
morrer.  Então você voltará ao solo de onde veio.  Pois você foi feita a partir do solo, e para o chão 
você vai voltar.  (Gênesis 3:17B-19 LVB).  Devemos "subjugar a terra", por isso temos de aprender 
a trabalhar arduamente, para "planear o nosso trabalho e trabalhar o nosso plano", e tudo isso. 
 
Aprenda com as formigas, seu preguiçoso.  Aprenda com suas maneiras e seja sábio!  Pois embora 
eles não têm rei para fazê-los funcionar, mas eles trabalham duro durante todo o verão, recolhendo 
alimentos para o inverno.  Mas você. tudo que você faz é dormir.  Quando você vai acordar?  
"Deixe-me dormir um pouco mais!"  Claro, só mais um pouco!  E enquanto você dorme, a pobreza 
rasteja sobre você como um ladrão e destrói você; Quer que te ataque com uma armadura completa.  
(Provérbios 6:6-11 LVB). 
 
Os homens preguiçosos são logo pobres; trabalhadores difíceis enriquecem. 
Um jovem sábio faz feno enquanto o sol brilha, mas que pena ver um rapaz que dorme fora de sua 
hora de oportunidade.  (Provérbios 10:4-5 LVB). 
 
É melhor sujar as mãos-e comer, do que ser muito orgulhoso para trabalhar-e morrer de fome.  
(Provérbios 12:9 LVB). 
 
Pessoas preguiçosas querem muito, mas ficar pouco, enquanto os diligentes estão prosperando.  
(Provérbios 13:4 LVB). 
 
Um pouco, ganhou honestamente, é melhor do que a grande riqueza obtido por meios desonestos. 
O senhor exige justiça em cada negócio.  Ele estabeleceu este princípio. 
A fome é boa--se faz você trabalhar para satisfazê-la! 
Mãos ociosas são a oficina do diabo; lábios ociosos são o seu bocal.  (Provérbios 16:8, 11, 26-27 
LVB). 
 
Um homem pode arruinar suas chances por sua própria tolice e, em seguida, culpar o senhor! 
Um homem preguiçoso dorme profundamente-e ele passa fome!  (Provérbios 19:3, 15 LVB). 
 
Se você não vai arar no frio, você não vai comer na colheita. 
Se você ama dormir, você vai acabar na pobreza.  Fique acordado, trabalhe duro, e haverá muito 
para comer!  (Provérbios 20:4, 13 LVB). 
 
A firmeza traz prosperidade; a especulação precipitada traz a pobreza. 
O homem preguiçoso anseia por muitas coisas, mas suas mãos se recusam a trabalhar.  Ele é 
ganancioso para obter, enquanto o amor piedoso para dar!  (Provérbios 21:5, 25 LVB). 
 
Um homem prudente prevê as dificuldades à frente e prepara-se para eles; o simplório fica cego e 
sofre as conseqüências.  (Provérbios 22:3 LVB). 
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Toda a empresa é construída pelo planeamento sábio, torna-se forte com o senso comum, e lucra 
maravilhosamente mantendo-se a par dos fatos.  (Provérbios 24:3 LVB). 
 
Um empregado fiel é tão refrescante como um dia fresco no verão quente.  (Provérbios 25:13 LVB). 
 
Exorto-te a ser um trabalhador fiel.  Seu empregador merece obter o que ele paga, depois de todo o 
risco de negócios é dele.  Sua honestidade e fecundidade são testemunho de seu relacionamento 
com Deus.  Além disso, é o seu empregador que irá recompensá-lo.  Não olhes para Deus para te 
dar sucesso. 
 
"Uma altitude é medida pela sua atitude."  (Meu amigo Norman S. Rich.) 
 
 
UM HOMEM RICO 
 

Nenhum homem pode servir dois mestres: pois ou ele vai odiar o um, e amar o outro; 
ou então ele vai segurar a um, e desprezar o outro.  Você não pode servir a Deus e a 
Mamon.  Matthew 6:24. 

 
Eu não tenho muito a compartilhar sobre os homens ricos, porque me falta a experiência de primeira 
mão de ser um, e dar muito longe para se tornar um.  Conheci homens ricos.  Sei que um deles doou 
milhões de dólares a causas maravilhosas antes de morrer.  Não há dúvida sobre seus dons, porque o 
nome de sua família está em edifícios em toda a região. 
 
Conheço outro homem rico.  Ele também contribuiu com milhões para muitas causas válidas e 
humanitárias.  Sua filantropia é um pouco mais difícil de identificar.  Muito de sua doação é feito de 
baixa chave ou anonimamente.  O nome dele não está em nada.  Ele é um bom cavalheiro.  Sua 
motivação para dar não tem nada a ver com o estabelecimento da honra do nome de sua família, 
mas sim o legado de curar os enfermos, alimentando os pobres, e ensinando aqueles que têm sede 
de conhecimento. 
 
A riqueza do homem rico é a sua única força.  A pobreza do pobre homem é a sua única maldição.  
(Provérbios 10:15 LVB). 
 
O homem rico pensa em sua riqueza como uma defesa inexpugnável, um muro alto de segurança.  
Que sonhador!  O pobre homem suplica e o homem rico responde com insultos.  (Provérbios 18:11, 
23 LVB). 
 
Os ricos e os pobres são iguais perante o senhor que os fez todos.  (Provérbios 12:2 LVB). 
 
Os homens ricos são vaidosos, mas a sua verdadeira pobreza é evidente para os pobres. 
Dar tratamento preferencial para pessoas ricas é um caso claro de vender a alma de um pedaço de 
pão.  (Provérbios 28:11, 21 LVB). 
 

Um veio e disse para (Jesus), bom mestre, que coisa boa devo fazer, para que eu 
possa ter a vida eterna?  Mas se você entrar na vida, guarde os mandamentos.  O 
jovem disse-lhe, todas estas coisas que eu mantive da minha juventude para cima: o 
que falta eu ainda?  Jesus disse-lhe: se você for perfeito, vá e venda que você tem, e 
dar aos pobres, e você terá tesouro no céu: e venha e siga-me.  Mas quando o jovem 
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ouviu esse ditado, ele foi embora triste: pois ele tinha grandes posses.  Então disse 
Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que um homem rico dificilmente 
entrará no Reino dos céus.  E mais uma vez vos digo, é mais fácil para um camelo 
atravessar o olho de uma agulha, do que para um homem rico entrar no Reino de 
Deus.  Quando seus discípulos ouviram isso, eles ficaram extremamente espantados, 
dizendo: quem então pode ser salvo?  Mas Jesus viu-os, e disse-lhes: com os homens 
isso é impossível; Mas com Deus todas as coisas são possíveis.  (De Mateus 19:16B-
17B 

 
 
O EGOÍSTA 
 

Não se levantem para vocês tesouros sobre a terra, onde mariposa e ferrugem 
corrompem, e onde os ladrões romper e roubar: mas colocar-se para vós tesouros no 
céu, onde nem mariposa nem ferrugem corrompem, e onde os ladrões não romper 
nem roubar: para onde o seu tesouro está, lá será o seu coração também.  Matthew 
6:19-21. 

 
A seguir estão todos os pontos positivos que a Bíblia nos diz sobre pessoas egoístas: 
 

a) ? 
b) ?? 
c) ??? 

 
Você gostou dos pontos positivos do egoísmo?  Aqui estão outras linhas bíblicas de raciocínio sobre 
o mesmo assunto: 
 
É possível doar e tornar-se mais rico!  Também é possível segurar muito firmemente e perder tudo.  
Sim, o homem liberal será rico!  Molhando os outros, ele se molha. 
Os povos amaldiçoam o homem que prende sua grão para uns preços mais elevados, mas abençoam 
o homem que o vende a eles em sua hora da necessidade.  (Provérbios 11:24, 26 LVB). 
 
O homem egoísta discute contra todos os princípios de conduta, exigindo seu próprio caminho.  
(Provérbios 18:1 LVB). 
 
O egoísta nunca realizou uma boa posição na Bíblia ou com Jesus.  Pense por um momento de cada 
um dos dez mandamentos e da palavra "egoísta".  Você vê porque o egoísmo não é uma coisa boa? 
 
 
OS POBRES (EM OURO) 
 

E Jesus sentou-se sobre contra o tesouro, e viu como as pessoas lançam dinheiro no 
tesouro: e muitos que eram ricos elenco em muito.  E veio uma certa viúva pobre, e 
ela jogou em dois ácaros, que fazem um centavo.  E ele chamou-lhe seus discípulos, 
e disse-lhes, em verdade vos digo, que esta pobre viúva lançou mais, do que todos os 
que têm lançado no tesouro: por tudo o que eles fizeram elenco de sua abundância; 
Mas ela de sua vontade fez elenco em tudo o que ela tinha, mesmo toda a sua vida.  
(Marcos 12:41-44) 
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Quanto dinheiro é "rico" e quão pouco é "pobre"?  Depende do critério.  Quem ou o que na terra é 
um melhor juiz de pessoas do que pessoas?  Cães!  Então vamos usar os cães como uma vara de 
medição.  Isso não significa que alguém com um cão caro é rico, e um vira-lata é pobre-na verdade 
a julgar neste exemplo é o contrário. 
 
Vá para a casa de um pobre homem.  Tente arrombar.  Veja como ferozmente o cão defende seu 
mestre.  Depois que você está curado e seus pontos fechados, voltar para a casa e observar o homem 
e seu cão de uma distância.  Eu garanto que você vai ver um cão muito feliz por estar com seu 
mestre.  Talvez o tapete, se houver, é velho e rasgado.  Talvez o alimento de cão é a marca barata.  
Você vai ver um cão que está feliz porque seu mestre está lá. 
 
Repita tudo isso na casa de um homem rico.  Os resultados devem ser os mesmos, todo o amor e o 
cuidado que são iguais.  Deus não só reconhece isso, mas que muitas vezes o homem rico, que não é 
melhor do que o pobre homem, muitas vezes oprime os pobres. 
 
Quem oprime os pobres insulta a Deus que os fez.  Ajudar os pobres é honrar a Deus.  (Provérbios 
14:31 LVB). 
 
O senhor destrói as posses dos orgulhosos, mas cuida das viúvas.  (Provérbios 15:25 LVB). 
 
Melhor pobre e humilde do que orgulhoso e rico.  (Provérbios 16:19 LVB). 
 
Zombar dos pobres é zombar do Deus que os fez.  Castigará aqueles que se regozijam com os 
infortúnios alheios.  (Provérbios 17:5 LVB). 
 
Os irmãos de um pobre homem se afastam dele em constrangimento; Quanto mais seus amigos!  
Ele chama por eles, mas eles se foram. 
Quando você ajuda os pobres que você está emprestando ao senhor-e ele paga interesse maravilhoso 
em seu empréstimo!  (Provérbios 19:7, 17 LVB). 
 
Aquele que fechar os ouvidos aos gritos dos pobres será ignorado em seu próprio tempo de 
necessidade.  (Provérbios 21:13 LVB). 
 
Os ricos e os pobres são iguais perante o senhor que os fez todos. 
Assim como os ricos governam os pobres, então o mutuário é servo do credor.   
Feliz é o homem generoso, aquele que alimenta os pobres. 
Não roube os pobres e doentes!  Porque o senhor é o seu defensor.  Se você machucá-los ele vai 
castigá-lo.  (Provérbios 22:2, 7, 9, 22 LVB). 
 
Se você der para os pobres, suas necessidades serão fornecidas!  Mas uma maldição sobre aqueles 
que fecham seus olhos para a pobreza.  (Provérbios 28:27 LVB). 
 
Eu tenho às vezes ponderou o que seria como conseguir um emprego com menos estresse (e menos 
remuneração) e viver um estilo de vida menos caro.  Eu ficaria mais feliz?  Não está dentro do meu 
poder criar experiências ao longo desta linha e tentar diferentes graus de ricos e pobres, e eu não 
estou certo o que iria provar, de qualquer maneira; Mas, eu posso dizer-lhe que quanto mais bem 
sucedida eu me tornei ao longo dos anos, mais eu tenho experimentado enxaquecas debilitantes. 
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EMPRÉSTIMOS E ESQUEMAS 
 
É muito melhor não nos envolvermos com o dinheiro de ninguém a não ser o nosso.  Naturalmente 
que é quase impossível porque não há mais do que alguns que podem comprar uma casa ou um 
carro sem tomar um empréstimo.  Empréstimos em bancos são a norma, mas às vezes cometemos o 
erro de emprestar do pai, ou o chefe, ou um amigo.  A única coisa pior pode ser como o credor neste 
cenário.  Isso faz de você um perdedor de duas vezes.  Solomon soube mesmo sobre este mesmo 
quando as casas eram das varas e da lama e antes havia cartões de crédito, carros, e pagamentos do 
carro. 
 
Não suspenda o reembolso das suas dívidas.  Não diga "outra hora", se puder pagar agora.  
(Provérbios 3:27 LVB). 
 
Filho, se você endossar uma nota para alguém que você mal conhece, garantindo a sua dívida, você 
está em sérios apuros.  Você pode ter prendido a si mesmo por seu acordo.  Rápido!  Saia daqui se 
puder!  Engula seu orgulho; Não deixe que o constrangimento fique no caminho.  Vá e implore para 
que seu nome seja apagado.  Não o ponhas fora.  Faça agora.  Não descanse até que o faça.  
(Provérbios 6:1-4 LVB). 
 
É arriscado fazer empréstimos a estranhos! 
Alguns homens gostam de trapacear, mas o bolo que compram com esse ganho mal conseguido vai 
virar cascalho em suas bocas. 
A riqueza rápida não é uma bênção no final. 
A consciência de um homem é o holofote do senhor expondo seus motivos ocultos.  (Provérbios 
20:16-17, 21, 27 LVB). 
 
Podemos justificar todos os nossos actos, mas Deus olha para os nossos motivos.  (Provérbios 21:2 
LVB). 
 
Não se desgaste tentando ficar rico.  Por que perder seu tempo?  Para as riquezas pode desaparecer 
como se tivessem as asas de um pássaro! 
Não se associe com homens maus; Não demorem por seus favores e presentes.  Sua bondade é um 
truque; querem usar-te como peão.  O alimento delicioso que servir vai azedar em seu estômago e 
você vai vomitar, e tem que tomar de volta suas palavras de apreciação para a sua "bondade". 
Não roubem a terra dos órfãos indefesos movendo as suas antigas marcas de fronteira, pois o seu 
Redentor é forte; Ele mesmo vai acusá-lo.  (Provérbios 23:4, 6, 10 LVB). 
 
Não se Gabe sobre seus planos para amanhã-Espere e veja o que acontece. 
Ambição e morte são iguais neste: nem nunca está satisfeito.  (Provérbios 27:1, 20 LVB). 
 
O homem que quer fazer o certo receberá uma rica recompensa.  Mas o homem que quer ficar rico 
rápido vai falhar rapidamente.  (Provérbios 28:20 LVB). 
 
 
SUCESSO 
 
Trabalhe duro, e se você encontrar o sucesso, aceitá-lo humildemente.  Não se aproveite.  Algum 
dia as mesas podem virar.  Nunca, nunca Queime suas pontes. 
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Aquele que ama a sabedoria ama seu próprio melhor interesse e será um sucesso.  (Provérbios 19:8 
LVB). 
 
 
PRESENTES 
 

Mas quando você fizer esmola, não deixe sua mão esquerda saber o que sua mão 
direita pratica: que suas esmolas podem estar em segredo: e seu pai, que vê em 
segredo, irá recompensá-lo abertamente.  Matthew 6:3-4. 

 
É muito divertido dar presentes.  Minha esposa e eu adoramos mimar os netos.  Todo mundo gosta 
de receber presentes, também.  Nós sempre sugerimos, "não nos dê nada", mas em segredo nós 
gostamos de ter talvez apenas uma coisinha.  Não é egoísmo; é a diversão das pequenas 
recompensas da vida. 
 
Um presente faz maravilhas; Ele vai trazê-lo diante dos homens de importância!  (Provérbios 18:6 
LVB). 
 
Deus ofereceu o dom da vida eterna a todos, ricos ou pobres, judeus ou gentios.  Como com 
qualquer presente, devemos aceitá-lo.  Mas como muitos o receberam, deram-lhe poder para se 
tornarem filhos de Deus.  (João 1:12).  Este é um presente, não-dependente sobre o tamanho de uma 
conta bancária.  Por graça você é salvo através da fé; e que não de vós mesmos: é o dom de Deus: 
não de obras, para que qualquer homem deve vangloriar-se.  (Efésios 2:8-9). 
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Capítulo 4.  Sabedoria e Pecado 

 
 

Agora a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo, que o 
Senhor Deus tinha feito.  E ele disse para a mulher, Deus realmente 
disse, você não deve comer de todas as árvores do jardim?  (Gênesis 
3:1). 

 
 
TENTAÇÃO 
 
"Sabedoria e pecado" é o segundo paradoxo tão longe no texto.  Um título de capítulo mais preciso, 
mas longo seria "sabedoria bíblica versus tentações do pecado." 
 
Você já foi tentado a fazer coisas boas?  Bem, se você é, fazê-los!  Um exemplo de tentação de 
fazer coisas boas é quando você sente Deus levando você a colocar mais dinheiro na placa de coleta 
do que você pretendia.  Em uma palavra, a tentação de fazer coisas boas é "convicção". 
 
Infelizmente, somos mais frequentemente tentados a ser maus, como em quebrar Law's de Deus e 
mandamentos.  Deus não nos tenta.  A tentação nos convence a tomar dos pobres em vez de dar aos 
pobres-não ouça a tentação! 
 
Para os lábios de uma prostituta são tão doce como o mel, e bajulação suave é o seu estoque no 
comércio.  Mas depois só uma consciência amarga é deixada para você, afiada como uma espada de 
dois gumes.  Ela leva-te até à morte e ao inferno.  Pois ela não conhece o caminho da vida.  Ela 
cambaleia por uma trilha torta, e nem sequer percebe onde ele leva.  Fuja dela!  Não vá perto de sua 
casa, para que você não caia à sua tentação e perder a sua honra, e dar o resto de sua vida para o 
cruel e impiedoso; para que estranhos não obtenham sua riqueza, e você se tornar um escravo de 
estrangeiros.  Para que depois você gemer em angústia e na vergonha. 
 
Seja feliz, sim, alegre-se com a esposa de sua juventude.  Deixe seus seios e abraço carinhoso 
satisfazê-lo.  Deixe o amor dela te encher de prazer.  Por que se deliciar com prostitutas, abraçando 
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o que não é seu?  Porque Deus está de perto observando você, e ele pesa cuidadosamente tudo o que 
você faz.  O homem mau está condenado pelos seus próprios pecados; são cordas que o prendem e o 
prendem.  (Provérbios 5:3-6, 8-11, 19-22 LVB). 
 
Uma prostituta é barulhenta e impetuosa, e nunca tem o suficiente de luxúria e vergonha.  Ela se 
senta à porta de sua casa ou fica nas esquinas da cidade, sussurrando para os homens passando, e 
para aqueles que cuidam de seu próprio negócio.  "Venha para casa comigo", ela incita simplórios.  
"Melões roubados são os mais doces; maçãs roubadas gosto do melhor!  Mas eles não percebem que 
seus antigos convidados são agora cidadãos do inferno.  (Provérbios 9:13-18 LVB). 
 
 
ADULTÉRIO 
 

Mas digo-vos, que todo aquele que atentar uma mulher a cobiçar por ela já cometeu 
adultério com ela no seu coração.  (Mateus 5:28). 

 
Os capítulos 18 e 20 de Levítico são tão claros e específicos quanto possível sobre o que constitui 
adultério.  O resto da Bíblia hebraica e do novo testamento não olhar sobre ele muito gentil, 
também.  Prostituição é "adultério para contratar", e vai de mão em mão com drogas e doenças.  
Tem havido muita zombaria sobre a relevância das leis de Levítico nestes dias modernos.  Acredito 
que as leis de Deus são imutáveis, mas Afora isso, o adultério é um dos grandes não-nos dos dez 
mandamentos.  Eu não ouvi muitos zombam sobre as outras nove leis. 
 
Aqui está uma história interessante de há muito tempo. 
 
Eu estava olhando pela janela da minha casa um dia, e vi um rapaz de mente simples, um jovem 
sem bom senso, caminhando ao crepúsculo na rua para a casa desta menina rebelde, uma prostituta.  
Ela se aproximou dele, atrevido e PERT, e vestido sedutoramente.  Era o tipo impetuoso, grosseiro, 
visto frequentemente nas ruas e nos mercados, requisitando em cada canto para que os homens 
sejam seus amantes.  Ela colocou os braços em volta dele e beijou-o, e com um olhar picante ela 
disse: "Eu estava vindo para olhar para você e aqui está você!  Venha para casa comigo e eu vou 
preparar-lhe um jantar maravilhoso, e depois disso-bem, minha cama está espalhada com belas, 
coloridas folhas de linho melhor importados do Egito, perfumado com mirra, aloés e canela.  
Vamos, vamos levar a nossa carga de amor até de manhã, para o meu marido está fora em uma 
longa viagem.  Ele levou uma carteira cheia de dinheiro com ele, e não vai voltar por vários dias.  
Então ela o seduziu com seu belo discurso, sua persuasão, e seu wheedling, até que ele cedeu a ela.  
Ele não podia resistir a sua bajulação.  Ele a seguiu como um boi indo para o açougueiro, ou como 
um veado que está preso, esperando para ser morto com uma flecha no coração.  Ele era como um 
pássaro voando em uma armadilha, sem saber o destino que o espera lá.  (Provérbios 7:6-23 LVB). 
 
Desculpas podem até ser encontradas para um ladrão, se ele rouba quando ele está morrendo de 
fome!  Mas mesmo assim, ele é multado sete vezes mais do que ele roubou, embora possa significar 
a venda de tudo em sua casa para pagá-lo de volta.  Mas o homem que comete adultério é um 
completo tolo, pois ele destrói sua própria alma.  (Provérbios 6:30-32 LVB). 
 
 
ÓDIO/RAIVA/OFENSA 
 
O adultério poderia ser o ato final do ódio que se poderia mostrar de encontro a seu esposo, vizinho, 
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ou amigo.  Afora isso, porém, ouvimos muitas vezes, "há tanto ódio no mundo de hoje." 
 
Minha geração procurou paz e amor na década de 1960, e olhou em vão.  A paz vem somente de 
Deus e do Messias Jesus.  O ódio vem de todo o resto.  A alegria a longo prazo nunca acompanha o 
pecado. 
 
Para esconder o ódio é ser um mentiroso; difamar é ser um tolo.  (Provérbios 10:18 LVB). 
 
É mais difícil recuperar a amizade de um irmão ofendido do que capturar uma cidade fortificada.  A 
raiva dele te fecha como barras de ferro.  (Provérbios 18:19 LVB). 
 
Tão certo como um vento do Norte traz frio, assim como certamente uma réplica causa raiva!  
(Provérbios 25:23 LVB). 
 
O fogo sai por falta de combustível, e as tensões desaparecem quando a fofoca pára.  22Gossip é um 
petisco saboroso comido com grande Relish.  (Provérbios 26:20, 22 LVB). 
 
Nunca acuse falsamente um homem ao seu empregador, para que ele não o amaldiçoe pelo seu 
pecado.  (Provérbios 30:10 LVB). 
 
 
BAJULAÇÃO/FOFOCA 
 
Fofocas podem ser bajulação?  Quero dizer, você deve ficar lisonjeado se alguém acha que você é 
importante o suficiente para ser feito o assunto de fofoca?  Isso é "dois erros não fazem um certo."  
Que tal isto?  Você não deve zombar, mas "zombaria é a forma mais sincera de bajulação."  É isso, 
três esquerda fazer um direito! 
 
Bajulação é uma forma de ódio e feridas cruelmente.  As palavras bonitas podem esconder um 
coração mau, apenas como um esmalte bonito cobre um potenciômetro de argila comum.  UM 
homem com ódio em seu coração pode soar agradável o suficiente, mas não acredito nele; Pois ele 
está amaldiçoando você em seu coração.  Embora ele finge ser tão gentil, seu ódio vai finalmente 
tornar-se conhecido para todos verem.  O homem que prepara uma armadilha para os outros será 
capturado nele mesmo.  Role um pedregulho para baixo em alguém, e ele vai rolar para trás e 
esmagá-lo.  (A partir de provérbios 26 LVB). 
 
No final, as pessoas apreciam a franqueza mais do que bajulação.  (Provérbios 28:23 LVB). 
 
Há somente uma maneira, que é confiar e obedecer: porque há um Deus, e um mediador entre o 
Deus e os homens, o homem Christ Jesus; Que deu a si mesmo um resgate para todos, para ser 
testemunhado no devido tempo.  (1 Timóteo 2:5-6). 
 
 

 



33 

Capítulo 5.  Sabedoria e Maldade 

 
Os ímpios serão transformados no inferno, e todas as nações que 
se esquecem de Deus.  Pois os necessitados não devem ser 
sempre esquecidos: a expectativa dos pobres não perecerá para 
sempre.  Levanta-te, Ó Senhor; Não deixe o homem prevalecer: 
Deixe que os pagãos sejam julgados à sua vista.  Coloque-os em 
medo, Ó Senhor: que as nações possam conhecer a si mesmos 
como homens.  Salmos 9:17-20. 

 
 
MALFEITORES 
 
O mundo provou "malfeitores" em 11 de setembro de 2001.  Claro, depende de um viés.  Talvez um 
árabe me considerasse um malfeitor.  Nesse caso, não espere que eu seja tolerante com todos, mas 
posso dizer que sou tolerante com muitos.  Osama bin Laden e seu acampamento de terroristas 
diriam que eu sou um infiel. 
 
A maior parte do mundo civilizado despreza o mal e o terrorismo, independentemente do 
preconceito.  A maioria das culturas permite que o resto do mundo tenha prazer em seus caminhos.  
Alguns, particularmente cristãos, tentam revelar a luz do mundo através do amor e dos esforços 
humanitários.  Apenas uma franja do Islã, uma religião de 18% da população mundial, acredita que 
eles devem aterrorizar e desestabilizar os outros 82% por "praticar". 
 
Com todos os preconceitos em torno do mundo, como nós conhecemos verdadeiramente um 
malfeitor de um evangelista?  Como ouso julgar os outros?  A resposta é que eu não posso julgar os 
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outros-a Bíblia me diz que eu não posso.  Parece-me que os missionários evangelísticos e 
compassivos vão sobre o mundo para espalhar o amor ea bondade, muitas vezes para se tornar 
mártires nas mãos daqueles que estão tentando mostrar o amor.  Outros com missões alistam os 
crédulos para ir em torno do mundo e tornar-se "mártires," espalhando o ódio fundindo-se acima 
junto com o Innocent quando seus líderes se esconderem nas cavernas.  Então, parece-me que, por 
um lado, estão aqueles que são abertamente bondosos, e por outro lado são covardes furtivos.  Viés 
de lado, o que soa como um malfeitor para você? 
 
Deixe-me descrever para você um inútil e um homem mau; Primeiro, ele é um mentiroso constante; 
Ele sinaliza suas verdadeiras intenções para seus amigos com olhos e pés e dedos.  Ele está sempre 
pensando em novos esquemas para burlar as pessoas.  Ele provoca problemas em todos os lugares.  
Mas ele será destruído de repente, quebrado além da esperança de cura.  Pois há seis coisas que o 
Senhor odeia-não, sete: altivez mentindo assassinato conspirando mal ânsia de fazer errado uma 
falsa testemunha semeando discórdia entre os irmãos.  (Provérbios 6:12, 14-16 LVB). 
 
O homem mau fica rico por enquanto, mas a recompensa do homem bom dura para sempre. 
Você pode ter certeza que o homem mau não ficará impune para sempre.  E você também pode 
estar muito certo de que Deus irá resgatar os filhos dos piedosos.  (Provérbios 11:18, 21 LVB). 
 
A mente de um bom homem está cheia de pensamentos honestos; a mente de um homem mau está 
repleta de mentiras. 
Os ímpios acusam; os piedosos defendem. 
Os ímpios perecerão; os piedosos devem se levantar.  (Provérbios 12:5-7 LVB). 
 
O vínculo comum dos rebeldes é a sua culpa.  O vínculo comum de pessoas piedosas é boa vontade.  
Só a pessoa envolvida pode conhecer a sua própria amargura ou alegria-ninguém mais pode 
realmente compartilhá-lo.  (Provérbios 14:9-10 LVB). 
 
Um zombador fica longe de homens sábios porque ele odeia ser repreendido.  Um homem sábio 
está faminto pela verdade, enquanto o zombador se alimenta de lixo.  (Provérbios 15:12, 14 LVB). 
 
A maldade ama a companhia e leva outros ao pecado.  O homem mau olha fixamente no espaço 
com os bordos embolsados, profundamente no pensamento, e planeando suas ações más.  
(Provérbios 16:29-30 LVB). 
 
Um escravo sábio governará os filhos ímpios de seu mestre e compartilhará seus bens. 
Os ímpios desfrutar de comunhão com os outros que são ímpios; mentirosos gostam de mentirosos. 
Os ímpios vivem para a rebelião; serão severamente castigados.   
Um homem mau é suspeito de todos e cai em problemas constantes.  (Provérbios 17:2, 4, 11, 20 
LVB). 
 
O orgulho, a luxúria e as ações malignas são pecado. 
Porque os ímpios são injustos, seus bumerangues de violência e os destroem. 
UM homem é conhecido por suas ações.  Um homem mau vive uma vida maligna; um bom homem 
vive uma vida piedosa. 
Um bom homem ama a justiça, mas é uma calamidade para os iníquos. 
Deus detesta os dons dos homens maus, especialmente se eles estão tentando suborná-lo!  
(Provérbios 21:4, 7-8, 15, 27 LVB). 
 



35 

Sabedoria é demais para um rebelde.  Ele não será escolhido como um conselheiro!  Os esquemas 
dos rebeldes são pecaminosos, e o falso é o flagelo de toda a humanidade.  Planejar o mal é tão 
errado quanto fazê-lo. 
O homem mau, deixe o homem ereto sozinho, e pare de tentar enganá-lo fora de seus direitos.  Você 
não sabe que este homem bom, embora você tropeçar-lo sete vezes, vai cada vez levantar 
novamente?  Mas uma calamidade é suficiente para colocá-lo baixo.  (Provérbios 24:7, 15 LVB). 
 
Uma maldição sobre aqueles que desencaminham os piedosos.  Mas os homens que incentivam o 
direito a fazer o bem devem receber uma recompensa valiosa. 
Quando os piedosos são bem-sucedidos, todos ficam contentes.  Quando os ímpios sucedem, todos 
ficam tristes. 
A consciência de um assassino vai levá-lo ao inferno.  Não o detenham! 
UM homem é um tolo em confiar em si mesmo!  Mas aqueles que usam a sabedoria de Deus são 
seguros.  (Provérbios 28:10, 12, 17, 26 LVB). 
 
O bem odeia a maldade dos ímpios.  Os ímpios odeiam a bondade do bem.  (Provérbios 29:27 
LVB). 
 
 
TOLOS 
 
Um homem de temperamento curto é um tolo.  Ele odeia o homem que é paciente.  (Provérbios 
14:17 LVB). 
 
O Senhor odeia os pensamentos dos ímpios, mas se delicia em palavras gentis. 
UM bom homem pensa antes de falar; o homem mau derrama suas palavras más sem um 
pensamento. 
Se lucrarem com críticas construtivas, serão eleitos para o Hall da fama dos sábios.  Mas rejeitar a 
crítica é prejudicar a si mesmo e seus próprios interesses.  (Provérbios 15:26, 28, 31 LVB). 
 
Podemos sempre ' ' provar ' ' que estamos certos, mas o senhor está convencido? 
A sabedoria é uma fonte de vida para aqueles que a possuem, mas o fardo de um tolo é a sua 
loucura.  (Provérbios 16:2, 22 LVB). 
 
É mais seguro encontrar um urso roubado de seus filhotes do que um tolo capturado em sua loucura. 
É insensato pagar propinas para educar um rebelde que não tem coração para a verdade. 
A sabedoria é a busca principal de homens sensatos, mas os objetivos de um tolo estão nos confins 
da terra!  (Provérbios 17:12, 16, 24 LVB). 
 
UM rebelde não se importa com os fatos.  Tudo o que ele quer é gritar. 
UM tolo entra em lutas constantes.  Sua boca é a sua desfazendo!  Suas palavras o colocam em 
perigo.  (Provérbios 18:2, 6 LVB). 
 
Um homem de temperamento curto deve suportar sua própria penalidade; Você não pode fazer 
muito para ajudá-lo.  Se você tentar uma vez que você deve tentar uma dúzia de vezes!  (Provérbios 
19:19 LVB). 
 
O rebelde caminha uma estrada espinhosa e traiçoeira; o homem que valoriza a sua alma vai ficar 
longe.  (Provérbios 22:5 LVB). 
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Confiar num rebelde para transmitir uma mensagem é tão tolo como cortar os pés e beber veneno! 
Na boca de um tolo um provérbio torna-se tão inútil como uma perna paralisada 
Um rebelde aplicará uma ilustração inválida de modo que seu ponto não mais será sentido do que 
um espinho na mão de um bêbado. 
Como um cão retorna ao seu vômito, então um tolo repete sua loucura.  (Provérbios 26:6, 7, 9, 11 
LVB). 
 
 
ORGULHO E INVEJA 
 

E se a tua mão direita te ofende, corta-a e lança-a de ti: pois é lucrativo para ti que um 
dos teus membros morra, e não que o teu corpo inteiro seja lançado para o inferno.  
(Mateus 5:30). 

 
Meu pai era o rei das mordaças e poesia hilariante.  Ele costumava provocar, "é difícil ser humilde 
quando você é tão grande quanto eu."  Alguns dos que se esfregou em mim, para o desespero de 
amigos e colegas de trabalho.  Eu aprendi através da experiência que é melhor ser manso para que a 
presunção não interfira com o humor.  Na verdade, eu recentemente pedi a Deus por humildade e 
sabedoria.  Ele disse, "OK, você é feio e inteligente o suficiente para saber." 
 
Na realidade, há muita humildade na minha família.  Nós tendemos a não ter inveja dos outros, 
porque vemos o "ter" não são muito felizes, de qualquer maneira. 
 
O orgulho vai antes da destruição e altivez antes de uma queda.  (Provérbios 16:18 LVB). 
 
O orgulho termina na destruição; a humildade termina em honra.  (Provérbios 18:12 LVB). 
 
Não inveje os ímpios.  Não cobiçar suas riquezas.  Pois o homem mau não tem futuro; sua luz será 
apagada.  (Provérbios 24:19 LVB). 
 
O orgulho termina numa queda, enquanto a humildade traz honra.  (Provérbios 29:23 LVB). 
 
 
BEBIDAS 
 
Já viu o fígado de um alcoólatra?  O álcool não ajuda muito do resto do corpo, também. 
 
Fumar faz mal ao coração.  Muitos fumantes também bebem.  Os dois se anulam em relação ao 
coração, eu acho.  A linha inferior é que se você bebe e fuma, quando você morre de câncer e 
falência hepática, seu coração não estará nele. 
 
Vinho dá falsa coragem; licor duro leva a rixas; que tolos os homens são para deixá-los dominá-los, 
fazendo-os bobina embriagado na rua!  (Provérbios 20:1 LVB). 
 
Não deixe que o brilho eo sabor suave de vinho forte enganá-lo.  Pois no final ele morde como uma 
serpente venenosa; Arde como uma víbora.  (Provérbios 23:31-32 LVB). 
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EVIL DISFARÇADO COMO A RELIGIÃO 
 

E Jesus entrou no templo de Deus, e expulsou todos os que venderam e compraram 
no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, e os assentos deles que venderam 
pombas, e lhes disse, está escrito, minha casa será chamada de casa de oração; Mas 
você fez dele um antro de ladrões.  (Mateus 21:12-13). 
 
 

 

 
 
 
Nem todos que me disseram, senhor, senhor, devem entrar no Reino dos céus; Mas aquele que 
pratica a vontade do meu pai, que está no céu.  Muitos me dirão naquele dia, senhor, senhor, não 
profetizamos em seu nome?  e em seu nome expulsaram demônios?  e em seu nome fez muitas 
obras maravilhosas?  E então eu vou professar a eles, eu nunca te conheci: afasta-te de mim, você 
que trabalham iniqüidade.  (Mateus 7:21-23). 
 
Há muitos maus hábitos que Deus nos avisa.  Apenas um é eternamente fatal.  Isso seria virar as 
costas para seu filho: e eis uma voz do céu, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem eu estou 
bem satisfeito.  (Mateus 3:17). 
 
Embora Deus estivesse satisfeito com seu filho, e o amou, ele o enviou para morrer como um 
substituto para nós: porque ele o fez ser pecado para nós, que não conhecia nenhum pecado; que 
poderíamos ser feitos a justiça de Deus nele.  (2 Coríntios 5:21). 
 
Por que eu ou qualquer outro me importo com a sua eternidade?  Nós te amamos porque Deus te 
ama.  Agora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos suplicasse por nós: oramos-
vos no lugar de Cristo, sejais reconciliados com Deus.  (2 Coríntios 5:20). 
 
Se você aceitar o dom de Deus da salvação, Ore, "querido pai celestial, eu sei que sou um pecador e 
confesso meus pecados a você.  Eu acredito em seu filho Jesus e pedir-lhe para entrar no meu 
coração como o senhor da minha vida.  Desejo afastar-me dos meus pecados e aceitar Jesus como 
meu Salvador.  Em nome de Jesus eu pergunto essas coisas.  Amém." 
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Capítulo 6.  Sabedoria e Bons Homens 

 
 

Mas um certo samaritano, como ele viajou, veio onde ele estava: 
e quando ele o viu, ele tinha compaixão dele, e foi até ele, e 
amarrado suas feridas, derramando em óleo e vinho, e colocou-o 
em sua própria besta, e trouxe-o para uma estalagem , e cuidou 
dele.  Luke 10:33-34. 
 
Portanto, não pense, dizendo: o que vamos comer?  ou. o que 
vamos beber?  ou, os recursos que devemos vestir?  (Pois depois 
de todas essas coisas que os gentios procuram:) para o seu pai 
celestial sabe que você tem necessidade de todas essas coisas.  
Mas busque você primeiro o Reino de Deus, e sua justiça; e todas 
essas coisas serão adicionadas a você.  Matthew 6:31-33. 

 
 
BONS HOMENS 
 

 "Você deve contratá-lo.  Ele é um bom homem. " 
 "Faça George ajudar com o Comitê.  Ele é um bom homem. " 
 "Adicioná-lo à equipe.  Ele é um bom homem." 

 
Faça um de seus objetivos para ser um bom homem.  Se você é uma mulher, você pode ir para a boa 
mulher em seu lugar. 
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Em minha mente, a marca de um bom homem ou boa mulher é ser confiável e vigilante.  Esta 
confiabilidade é a característica que eu aprecio mais em outros.  O que é bom é inteligente ou pressa 
se o cara está ausente?  E não é o melhor elogio que se pode receber é ser chamado de "bom 
homem"?  Não há alegria em ser desprezado. 
 
Vamos ler o que Deus inspirou seu famoso homem sábio a escrever sobre "homens bons". 
 
A esperança de homens bons é a felicidade eterna; as esperanças dos homens maus são todas em 
vão. 
Deus protege a vertical, mas destrói os ímpios. 
O bem nunca perderá as bênçãos de Deus, mas os ímpios perderão tudo.  (Provérbios 10:28-30 
LVB). 
 
O Senhor odeia batota e delícias em honestidade. 
Suas riquezas não irão ajudá-lo no dia do julgamento; Só a justiça conta então. 
Quando um homem mau morre, suas esperanças perecem, pois elas são baseadas nesta vida terrena. 
Deus resgata os bons homens do perigo, deixando os ímpios caírem nela.  (Provérbios 11:1, 4, 7-8 
LVB). 
 
O bom homem pede conselhos de amigos; os ímpios mergulham à frente e caem.  (Provérbios 12:26 
LVB). 
 
UM bom homem odeia mentiras; homens maus mentem constantemente e envergonham-se.  
(Provérbios 13:5 LVB). 
 
Mestre, vimos um lançando demônios em seu nome; e nós proibimos-lo, porque ele não caminhará 
conosco.  E Jesus disse-lhe, não o proíbam: porque aquele que não está contra nós é para nós.  
(Lucas 9:49-50). 
 
 
SIMPATIA 
 
Simpatia é um traço apreciado por outros, mas também é um ato de aprendizagem dentro de nós.  
Quando você é simpático a alguém, você primeiro passar por um processo de pensamento de decidir 
como você gostaria de ser tratada, com base no que você sabe, se você estivesse no lugar da outra 
pessoa. 
Simpatia não se limita às ocasiões associadas com "cartões de simpatia".  Simpatia é companheiro-
sentimento e compreensão, não apenas piedade sobre a morte de um ente querido.  Simpatia deve 
ser uma emoção que conduz a ações de compaixão para com outro que está em uma circunstância 
indesejável, e nunca uma oportunidade de tirar proveito da vulnerabilidade dessa pessoa. 
 
Ser feliz-go-sorte em torno de uma pessoa cujo coração é pesado é tão ruim quanto roubar sua 
jaqueta em tempo frio, ou esfregando sal em suas feridas.  (Provérbios 25:20 LVB). 
 
 
RECOMPENSA 
 

(Jesus disse)  Portanto, quem ouve estes provérbios meus, e pratica-os, eu o comparo 
a um homem sábio, que construiu sua casa sobre uma rocha: e a chuva desceu, e as 



40 

inundações vieram, e os ventos sopraram, e bateram em cima daquela casa; e não 
caiu: pois foi fundada sobre uma rocha.  E cada um que ouve esses provérbios meus, 
e não pratica-los, deve ser comparado a um homem tolo, que construiu sua casa 
sobre a areia: e a chuva desceu, e as inundações vieram, e os ventos soprou, e bater 
em cima daquela casa; e ele caiu: e grande foi a queda dele.  (Mateus 7:24-27). 

 
A verdadeira recompensa não tem nada a ver com finanças; para esse tipo de recompensa nunca é 
suficiente-não há satisfação.  Faça coisas boas, e observe o que lhe parece gratificante.  Então você 
vai querer fazer mais dessas coisas.  Isso vai honrar a Deus e a sua família. 
 

Mas quando você fizer esmola, não deixe sua mão esquerda saber o que sua mão 
direita pratica: que suas esmolas podem estar em segredo: e seu pai, que vê em 
segredo, irá recompensá-lo abertamente.  Mas você, quando você orar, entrar em seu 
armário, e quando você fechou a porta, orar a seu pai, que está em segredo; e seu pai, 
que vê em segredo, irá recompensá-lo abertamente.  (Mateus 6:3-4, 6). 

 
Sua própria alma é alimentada quando você é gentil; é destruído quando você é cruel.  (Provérbios 
11:17 LVB). 
 
Os vigaristas têm inveja do saque um do outro, enquanto os bons homens anseiam ajudar uns aos 
outros.  (Provérbios 12:12 LVB). 
 
 
PARA GRANDE É A SUA RECOMPENSA NO CÉU 
 
Jesus nos diz a base da verdadeira recompensa: 
 
Bendito seja você pobre, pois o seu é o Reino de Deus. 
Bendito seja você, que fome agora, porque você deve ser satisfeito. 
Bendito seja você que chore agora, pois você deve rir. 
Abençoados sois quando os homens te odeiam, e quando te excluem e te insultam, e lanças o teu 
nome como mal, por conta do filho do homem!  Regozijar-se naquele dia, e salto de alegria, pois eis 
que sua recompensa é grande no céu; para que seus pais fizeram aos profetas. 
 
Mas ai de você que são ricos, para que você tenha recebido o seu consolo.  Ai de vocês que estão 
cheios agora, pois vocês terão fome.  Ai de você que rir agora, porque você deve chorar e chorar.  
Ai de você, quando todos os homens falam bem de você, para que seus pais fizeram para os falsos 
profetas. 
 
Mas eu digo-vos que ouçam, amem os vossos inimigos, façam o bem àqueles que vos odeiam, 
abençoem aqueles que vos amaldiçoam, rezem por aqueles que vos abusam.  A ele que golpeia-o no 
mordente, ofereça o outro também; e daquele que tira seu casaco, não retém nem a camisa. 
 
Dê a cada um que implora de você; e daquele que tirar seus bens, não pergunte novamente.  E como 
você deseja que os homens fariam com você, fazê-lo para eles.  Se você ama aqueles que te amam, 
que crédito é esse para você?  Pois até os pecadores amam aqueles que os amam.  E se você fizer o 
bem àqueles que fazem o bem a você, que crédito é isso para você?  Até mesmo os pecadores fazem 
o mesmo. 
 



41 

E se você emprestar para aqueles de quem você espera receber, que crédito é isso para você?  Até os 
pecadores emprestam aos pecadores, para receberem o mesmo.  Mas amar seus inimigos, e fazer o 
bem, e emprestar, esperando nada em troca; e sua recompensa será grande, e vocês serão filhos do 
Altíssimo; Pois ele é gentil com os ingratos e os egoístas. 
 
Seja misericordioso, mesmo que seu pai seja misericordioso.  Não julgue, e você não será julgado; 
Não condene, e você não será condenado; Perdoe, e você será perdoado; dar, e ele será dado a você; 
boa medida, pressionado para baixo, abalado juntos, atropelamento, será colocado em seu colo.  
Para a medida que você dá será a medida que você recebe de volta. 
 
Ele também lhes disse uma parábola: um homem cego pode liderar um cego?  Não vão ambos cair 
em um poço?  Um discípulo não está acima de seu professor, mas cada um quando ele é totalmente 
ensinado será como seu professor. 
 
Por que você vê o grão que está no olho do seu irmão, mas não percebe o registro que está em seu 
próprio olho?  Ou como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o grão que está em seu 
olho, quando você mesmo não vê o registro que está em seu próprio olho?  Seu hipócrita, primeiro 
Tire o tronco do seu próprio olho, e então você verá claramente para tirar o grão que está no olho do 
seu irmão. 
 
Para nenhuma boa árvore de ursos maus frutos, nem novamente faz uma árvore ruim urso bom 
fruto; para cada árvore é conhecido por sua própria fruta.  Para figos não são recolhidos de 
espinhos, nem uvas são colhidas de um arbusto de amora.  O bom homem fora do bom tesouro de 
seu coração produz o bem, eo homem mau fora de seu tesouro mal produz o mal; para fora da 
abundância do coração sua boca fala.  (Lucas 6:20-45 VRS). 
 
 
AUTO-CONTROLE 
 
Auto-controle é o único controle que você pode realmente controlar.  Você pode controlar mais 
alguém?  Talvez pense que pode, mas não pode controlar a vontade de outro.  Se você não é sábio 
em lidar com os outros, eventualmente eles vão desprezá-lo, e eles vão se rebelar.  Seu controle 
estará fora de controle. 
 
Auto-controle significa controlar a língua!  UMA réplica rápida pode arruinar tudo.  (Provérbios 
13:3 LVB). 
 
Um homem sem auto-controle é tão indefeso como uma cidade com paredes quebradas.  
(Provérbios 25:28 LVB). 
 
 
AMOR 
 
Quantas vezes já ouvimos as perguntas: "o que é o amor?"  E "como você define o amor?"  A 
definição de amor é o tema de sermões abundantes, programas de televisão, relatórios escolares, 
livros, e assim por diante.  Algumas escrituras estão listadas abaixo, mas a definição final do amor é 
"enviar seu filho para morrer em uma cruz de madeira para pagar os pecados de toda a humanidade, 
passado, presente, e depois, que irá aceitá-lo. 
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O amor esquece os erros; resmungando sobre as partes o melhor dos amigos.  (Provérbios 17:9 
LVB). 
 
A Bíblia hebraica e amor: você não deve vingar, nem guardar rancor contra os filhos do seu povo, 
mas você deve amar o seu próximo como a si mesmo: Eu sou o senhor.  (Levítico 19:18).  E você 
amará o senhor seu Deus com todo seu coração, e com toda sua alma, e com toda sua força.  
(Deuteronômio 6:5).  Jesus disse, sobre estes dois mandamentos pendurar toda a lei e os profetas.  
(Mateus 22:40). 
 
Jesus também disse, mas eu vos digo: amem os vossos inimigos, abençoem os que vos amaldiçoam, 
façam o bem a eles que vos odeiem, e rezem por eles que vos usam desesperadamente, e 
perseguem-vos; Que você pode ser os filhos de seu pai que está no céu: porque ele faz o seu sol a 
subir sobre o mal e sobre o bem, e envia chuva no justo e no injusto.  Porque se os amas, que te 
amam, que recompensa tens?  Nem mesmo os donos do pub?  (Mateus 5:44-46). 
 
Pode haver muitas definições da palavra "amor", mas o exemplo supremo é a vontade de dar tudo o 
que tem para o bem-estar do que ele ama.  Acima de tudo seria a vontade de dar a vida de alguém 
por outro.  Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho unigênito, que todo aquele que crê 
nele não deve perecer, mas ter a vida eterna.  (João 3:16).  Por que Deus faria isso?  Porque Deus 
não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo; Mas que o mundo através dele pode ser 
salvo.  (João 3:17).  Por que Deus daria a vida de seu filho por nós?  Amor!  Com que fim?  E como 
Moisés ergueu a serpente no deserto, mesmo assim deve o filho do homem ser Erguido: que todo 
aquele que crê nele não deve perecer, mas ter a vida eterna.  Aquele que crê nele não é condenado: 
mas aquele que não crê já está condenado, porque ele não acreditou no nome do único filho de Deus 
unigênito.  (João 3:14-15, 18). 
 
Por favor, aceite o amor de Deus por você.  Curve sua cabeça e receba seu filho como seu Salvador. 
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Capítulo 7.  Sabedoria e Crianças 
 

 
 

Jesus disse, sofrer criancinhas, e proibi-los não, para vir a mim: 
para de tal é o Reino dos céus.  Matthew 19:14. 

 
 
CRIANÇAS 
 
O nosso futuro está nas mãos dos nossos filhos.  As crianças começam com tal inocência, mas Ver 
os males do mundo muito cedo.  Devemos amar nossos filhos e nutri-los, se por nada menos do que 
o futuro da humanidade. 
 
A maioria de nós gosta de crianças, mas muitas crianças são abusadas.  Porque?  Pessoas que não 
gostam de crianças eram crianças se uma vez, então talvez eles não gostam de si. 
 
Salomão, em sua sabedoria, gostava de crianças.  Jesus sempre aceitou as crianças.  Na verdade, 
alguém amou as crianças mais do que Jesus fez? 
 
Um jovem sábio aceita a repreensão de seu pai; um jovem zombador não.  (Provérbios 13:1 LVB). 
 
Apenas um tolo despreza o Conselho de seu pai; um filho sábio considera cada sugestão. 
UM filho sensato alegra seu pai.  Um filho rebelde entristece sua mãe.  (Provérbios 15:5, 20 LVB). 
 
Os netos de um homem velho são a sua glória suprema.  A glória de uma criança é o seu pai.  
(Provérbios 17:6 LVB). 
 
Nosso pai celestial estava orgulhoso de seu filho?  E veio uma voz do céu, dizendo: você é meu 
filho amado, em quem estou muito satisfeito.  (Marcos 1:11). 
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Disciplinar o seu filho em seus primeiros anos, enquanto há esperança.  Se não o fizer, vai arruinar a 
vida dele.  (Provérbios 19:18 LVB). 
 
O caráter de mesmo uma criança pode ser sabido pela maneira que age--se o que faz é puro e 
direito.  (Provérbios 20:11 LVB). 
 
Ensine uma criança a escolher o caminho certo, e quando ele for mais velho ele permanecerá sobre 
ele. 
O coração de um jovem está cheio de rebelião, mas o castigo vai levá-lo para fora dele.  (Provérbios 
22:6, 15 LVB). 
 
Não falhem em corrigir seus filhos; a disciplina não vai machucá-los!  Eles não vão morrer se você 
usar um pau sobre eles!  O castigo vai mantê-los fora do inferno. 
Meu filho, como vou me alegrar se você se tornar um homem de bom senso.  Sim, meu coração vai 
se emocionar com suas sábias palavras.  O pai de um homem piedoso tem motivo de alegria-que 
prazer um filho sábio é!  Então dê alegria aos seus pais! 
Ó meu filho, seja sábio e permaneça nos caminhos de Deus; Não carouse com bêbados e gulosos, 
pois eles estão a caminho da pobreza.  E lembre-se que muitas roupas de dormir um homem com 
trapos.  Ouça o Conselho do seu pai e não despreze a experiência de uma velha mãe. 
Ó meu filho, confia no meu conselho, afasta-te das prostitutas.  Para uma prostituta é uma sepultura 
profunda e estreita.  Como um ladrão, ela espera por suas vítimas como uma após a outra tornam-se 
infiéis às suas esposas.  (Provérbios 23:13, 15 & 24, 19 & 22, 26 LVB). 
 
Meu filho, cuidado com o degrau diante do senhor e do rei, e não se associe com os radicais.  
Porque você vai descer com eles para um desastre repentino, e quem sabe onde tudo vai acabar?  
(Provérbios 24:21 LVB). 
 
Repreensão aberta é melhor do que o amor oculto!  (Provérbios 27:5 LVB). 
 
Repreender e espancar uma criança ajuda-o a aprender.  Deixado para si mesmo, ele traz vergonha 
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para sua mãe.  Disciplina seu filho e ele lhe dará felicidade e paz de espírito.  Às vezes meras 
palavras não são suficientes--a disciplina é necessária.  Pois as palavras podem não ser atendidas.  
(Provérbios 29:15, 17, 19 LVB). 
 
E não é para reis, Ó Lemuel, beber vinho e whisky.  Pois se beberem, podem esquecer os seus 
deveres e ser incapazes de dar justiça àqueles que são oprimidos.  Licor duro é para homens doentes 
à beira da morte, e vinho para aqueles em depressão profunda.  Deixe-os beber para esquecer sua 
pobreza e miséria. 
 
Você deve defender aqueles que não podem se ajudar.  Sim, fale pelos pobres e indefesos, e veja 
que eles tenham justiça.  (Provérbios 31:4-9). 
 
Meu jovem, é maravilhoso ser jovem!  Aproveite cada minuto!  Faça o que quiser; Tome em tudo, 
mas perceba que você deve prestar contas a Deus por tudo que você faz.  Então, banir o sofrimento 
e a dor, mas lembre-se que a juventude, com uma vida inteira antes dele, pode cometer erros sérios.  
Não deixe a emoção de ser jovem fazer com que você esqueça sobre o seu criador.  Honrá-lo em 
sua juventude antes que os anos maus venham-quando você não vai mais desfrutar a vida.  Será 
tarde demais para tentar lembrar dele, quando o sol, a luz, a lua e as estrelas são fracas para os seus 
velhos olhos, e não há nenhum aspecto positivo deixado entre suas nuvens.  Pois chegará um 
momento em que seus membros tremerão com a idade, e suas pernas fortes ficarão fracas, e seus 
dentes serão muito poucos para fazer seu trabalho, e haverá cegueira, também.  (Eclesiastes 11:9-
10, 12:1-3) 
 

E quando os principais sacerdotes e escribas viram as coisas maravilhosas que ele 
fez, e as crianças chorando no templo, e dizendo, Hosana para o filho de Davi; Eles 
estavam chateados descontentes, e disse-lhe: ouvi-lo o que estes dizem?  E Jesus lhes 
disse: Sim; Você nunca leu, fora da boca de babes e amamentações você aperfeiçoou 
elogios?  (Mateus 21:15-16). 

 
 
JESUS, CRIANÇAS, E “NASCIDOS DE NOVO” 
 
Jesus amou assim as crianças e sua inocência que suas respostas às perguntas sobre a vida eterna 
foram respondidas usando crianças como o exemplo.  Pense na devoção inquestionável de uma 
criança jovem a seus pais.  Devemos levar Deus da mesma forma.  Nós não podemos saber suas 
razões para porque as coisas são como são às vezes, mas nós devemos confiar e obedecer. 
 
Ao mesmo tempo, vieram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no Reino dos céus?  E 
Jesus chamou um pequeno filho a ele, e o pôs no meio deles, e disse, em verdade vos digo, exceto 
que vocês sejam convertidos, e se tornem como criancinhas, vocês não devem entrar no Reino dos 
céus.  Todo aquele que, portanto, deve se humilhar como esta criança, o mesmo é maior no Reino 
dos céus.  E quem receberá uma criança tão pequena em meu nome recebe mim.  (Mateus 18:1-5). 
 
E o termo "nascido de novo?"  É uma frase que é ridicularizada por aqueles que não entendem o 
significado.  Vem desta passagem: 
 
Havia um homem dos fariseus, chamado Nicodemos, um governante dos judeus: o mesmo veio a 
Jesus à noite, e disse-lhe, rabino, sabemos que você é um professor vêm de Deus: para nenhum 
homem pode fazer esses milagres que você faz , exceto que Deus esteja com ele.  Jesus respondeu-
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lhe e disse-lhe, em verdade, em verdade, digo-vos, exceto que um homem nasça de novo, ele não 
pode ver o Reino de Deus.  Nicodemos disse-lhe: como pode um homem nascer quando é velho?  
Ele pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe, e nascer?  Jesus respondeu, em verdade, em 
verdade, digo-vos, exceto que um homem nasce da água e do espírito, ele não can entrar no Reino 
de Deus.  O que nasce da carne é carne; e o que nasce do espírito é o espírito.  Maravilha não que eu 
te disse, você deve nascer de novo.  O vento sopra onde ele lista, e você ouve o som dele, mas não 
pode dizer de onde vem, e onde quer que vá: assim é cada um que nasce do espírito.  Nicodemos 
respondeu e disse-lhe: como essas coisas podem ser?  Jesus respondeu e disse-lhe: você é um 
mestre de Israel, e não sabe essas coisas?  Em verdade, em verdade, digo-vos, falamos que sabemos, 
e testificamos que vimos; e você não recebe nossa testemunha.  Se eu lhe disse coisas terrenas, e 
você não acredita, como você vai acreditar, se eu lhe contar coisas celestiais?  E nenhum homem 
ascendeu ao céu, mas aquele que desceu do céu, até mesmo o filho do homem, que está no céu.  E 
como Moisés ergueu a serpente no deserto, mesmo assim deve o filho do homem ser Erguido: que 
todo aquele que crê nele não deve perecer, mas ter a vida eterna.  Porque Deus amou tanto o mundo, 
que deu seu filho unigênito, que todo aquele que crê nele não deve perecer, mas ter a vida eterna.  
(João 3:1-16). 
 
Assim, ao ler a passagem anterior, você leu não só a origem do termo "Born Again", mas também 
você leu como o versículo mais famoso sobre a salvação se encaixa na Bíblia. 
 
Você deve nascer de novo.  Por favor, Curve sua cabeça e convide o Salvador em seu coração neste 
momento.  Querido pai celestial, eu sou um pecador que agora confessa meus pecados a você e se 
arrepende dos meus modos pecaminosos.  Jesus, por favor, entre na minha vida como meu Salvador 
e meu senhor.  Ajuda-me a afastar-me do meu passado pecaminoso e viver por ti.  Em nome de 
Jesus.  Amém. 
 
A propósito, você vê que a salvação é fácil para nós?  (Foi difícil para Jesus, no entanto.)  Você vê 
que você não tem que enviar dinheiro em algum lugar ou participar de um clube?  A salvação é uma 
relação pessoal entre você e Deus.  Seu dom é gratuito.  O Deus que criou tudo não precisa do nosso 
dinheiro.  Ele só quer o nosso amor em troca da dele. 
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Capítulo 8.  Sabedoria e Governo 
 
 

 
 
 
Obedeça ao governo, porque Deus é aquele que o colocou lá.  Não há 
nenhum governo em qualquer lugar que Deus não tenha colocado no poder.  
Assim, aqueles que se recusam a obedecer as leis da terra se recusam a 
obedecer a Deus, e a punição se seguirá.  Para o policial não assusta as 
pessoas que estão fazendo direito; Mas aqueles que fazem o mal sempre 
terão medo dele.  Então, se você não quer ter medo, manter as leis e você 
vai se dar bem.  O policial é enviado por Deus para ajudá-lo.  Mas se você 
está fazendo algo errado, é claro que você deve ter medo, pois ele vai ter 
você punido.  Ele é enviado por Deus para esse propósito. 
 
Obedeça as leis, então, por duas razões: primeiro, para evitar ser punido, e 
segundo, só porque você sabe que deve.  Pague seus impostos também, por 
estas mesmas duas razões.  Para que os trabalhadores do governo precisam 
ser pagos para que eles possam continuar a fazer o trabalho de Deus, 
servindo você.  Pague a todos o que ele deveria ter: pagar seus impostos e 
direitos de importação de bom grado, obedecer aqueles sobre você, e dar 
honra e respeito a todos aqueles a quem é devido. 
 
Pagar todas as suas dívidas, exceto a dívida de amor para os outros-nunca 
terminar de pagar isso!  Porque se você os ama, você estará obedecendo 
todas as leis de Deus, cumprindo todas as suas exigências.  Se você ama o 
seu vizinho tanto quanto você ama a si mesmo que você não vai querer 
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machucá-lo ou enganá-lo, ou matá-lo ou roubá-lo.  E você não pecará com 
sua esposa ou quer o que é dele, ou fazer qualquer outra coisa os dez 
mandamentos dizem é errado.  Todos os dez estão embrulhados neste aqui, 
para amar o seu vizinho como você ama a si mesmo.  O amor não faz mal a 
ninguém.  É por isso que satisfaz plenamente todas as exigências de Deus.  É 
a única lei que você precisa.  Romanos 13:1-10. 
 
 
REIS (LÍDERES) 
 
A história tem gravado ambos os bons líderes e maus líderes, e suas características.  Devemos saber 
como executar um país adequadamente até agora, mas a ganância e/ou orgulho geralmente ficar no 
caminho.  É essencial para a paz mundial que compreendamos que nenhum governo existe que 
Deus não tenha permitido ou posto em vigor.  Ele destruiu muitos dos corruptos pela mão.  Outros 
se auto destruíram.  Precisamos seguir a direção de Deus quando enfrentamos um governo malvado, 
e sermos mais pacientes do que fomos ao longo do passado.  A seguir é a sabedoria sobre o assunto: 
 
Deus vai ajudar o rei a julgar as pessoas de forma justa; Não precisa haver erros. 
É uma coisa horrível para um rei fazer o mal.  O seu direito de governar depende da sua equidade. 
O rei regozija-se quando o seu povo é verdadeiro e justo. 
A ira do rei é um mensageiro da morte e um homem sábio vai satisfazê-la. 
Muitos favores são tomados por aqueles que agradam ao rei.  (Provérbios 16:10, 12-15 LVB). 
 
UM ira do rei é tão perigosa como a de um leão.  Mas sua aprovação é tão refrescante quanto o 
orvalho na grama.  (Provérbios 19:12 LVB). 
 
A fúria do rei é como a de um Leão rugindo; despertar sua raiva é arriscar sua vida. 
Se um rei é bondoso, honesto e justo, o seu reino está seguro.  (Provérbios 20:2, 28 LVB). 
 
Não vá para a guerra sem orientação sábia; há segurança em muitos conselheiros.  (Provérbios 24:6 
LVB). 
 
Quando você remove escória de prata, você tem Sterling pronto para o Silversmith.  Quando 
remover os homens corruptos da corte do rei, seu reinado será justo.  (Provérbios 25:4 LVB). 
 
Quando há uma podridão moral dentro de uma nação, seu governo derruba facilmente; Mas com 
líderes honestos e sensatos, há estabilidade.  (Provérbios 28:2 LVB). 
 
Um rei justo dá estabilidade à sua nação, mas aquele que exige suborno destrói-o.   
Bajulação é uma armadilha; homens maus são pegos, mas homens bons ficam longe e cantam de 
alegria. 
Um rei que é justo para com os pobres terá um longo reinado 
Quando os governantes são maus, o seu povo também é; Mas os bons homens viverão para ver a 
queda do tirano. 
Onde há ignorância de Deus, o crime corre selvagem; Mas que coisa maravilhosa é para uma nação 
conhecer e manter suas leis.  (Provérbios 29:4-5, 14, 16, 18 LVB). 
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CIDADANIA 
 
Deus absolutamente quer que sejamos bons cidadãos, mas segui-lo primeiro.   
 
A cidade inteira celebra o sucesso de um homem bom. e também a morte do homem sem Deus. 
A boa influência dos cidadãos piedosos faz com que uma cidade prospere, mas a decadência moral 
dos ímpios o impulsiona para baixo.  (Provérbios 11:10-11 LVB). 
 
Sem liderança sábia, uma nação está em apuros; Mas com bons conselheiros há segurança.  
(Provérbios 11:14 LVB). 
 
Quando um homem é sombrio, tudo parece dar errado; Quando ele está alegre, tudo parece certo! 
É melhor comer sopa com alguém que você ama do que bife com alguém que você odeia.  
(Provérbios 15:15, 17 LVB). 
 
De uma mente sábia vem o discurso cuidadoso e persuasivo. 
Palavras amáveis são como mel--agradável e saudável.  (Provérbios 16:23-24 LVB). 
 
UMA crosta seca comido em paz é melhor do que bife todos os dias, juntamente com o argumento 
ea luta. 
É difícil parar uma disputa, uma vez que começa, por isso não deixe que ele comece. 
UM coração alegre faz bem como a medicina, mas um espírito quebrado faz um doente.  
(Provérbios 17:1, 14, 22 LVB). 
 
É uma honra para um homem ficar fora de uma luta.  Só os tolos insistem em brigar. 
Não retribuir o mal pelo mal.  Espere que o Senhor cuide do assunto.  (Provérbios 20:3, 22 LVB). 
 
Deus está mais satisfeito quando somos justos e justas do que quando lhe damos presentes.   
Dar-lhe um presente silencia um homem raivoso! 
O homem que tenta ser bom, amoroso e bondoso encontra a vida, a justiça e a honra.  (Provérbios 
21:3, 14, 21 LVB). 
 
Você é um espécime pobre se você não pode suportar a pressão da adversidade. 
Não se alegram quando o inimigo encontra problemas.  Que não haja alegria quando ele cair-pois o 
senhor pode estar descontente com você e parar de castigá-lo!  (Provérbios 24:10, 17-18 LVB). 
 
Se seu inimigo está com fome, dê-lhe comida!  Se ele está com sede, dê-lhe algo para beber!  Isso 
vai fazê-lo sentir vergonha de si mesmo, e Deus irá recompensá-lo.  (Provérbios 25:21 LVB). 
 
E Jesus respondeu-lhe, dizendo: está escrito, que o homem não deve viver apenas pelo pão, mas por 
cada palavra de Deus.  (Lucas 4:4). 
 
 
VERDADE E MENTIRAS 
 
Se você já assistiu ao programa de televisão americano "Cops", você já viu os cidadãos no seu pior.  
Você notou como é fácil dizer quando essas pessoas estão mentindo?  Tenho a boa autoridade de 
que a melhor hipótese de evitar o tempo é dizer a verdade na frente. 
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Mentiras vão meter qualquer homem em sarilhos, mas a honestidade é a sua própria defesa. 
Dizer a verdade dá a um homem a grande satisfação, e o trabalho duro retorna-lhe muitas bênçãos. 
Um bom homem é conhecido por sua veracidade; um homem falso por engano e mentiras. 
A verdade está no teste do tempo; mentiras são logo expostas. 
O engano preenche corações que estão conspirando para o mal; Joy preenche corações que estão 
planejando para o bem! 
Deus se delicia com aqueles que cumprem suas promessas, e abomina aqueles que não o fazem.  
(Provérbios 12:13-14, 17, 19-20, 22 LVB). 
 
Aqueles que gostam de falar vão sofrer as consequências.  Homens morreram por dizerem a coisa 
errada!  (Provérbios 18:21 LVB). 
 
 
OS TRIBUNAIS 
 
Se você acabar no tribunal, certifique-se de organizar seus pensamentos: 
 
O bom homem ganha seu caso por argumento cuidadoso; o espírito maligno só quer lutar. 
A bondade de um homem ajuda-o durante toda a vida, enquanto os homens maus estão a ser 
destruídos pela sua maldade.  (Provérbios 13:2, 6 LVB). 
 
Os homens maus devem se curvar perante os piedosos.  (Provérbios 14:19 LVB). 
 
É errado para um juiz favorecer os ímpios e condenar os inocentes. 
Que vergonha-Sim, como!--estúpido para decidir antes de conhecer os fatos! 
Qualquer história soa verdadeiro até que alguém diz o outro lado e define o registro reto.  
(Provérbios 18:18:5, 13, 17 LVB). 
 
Castigar falsas testemunhas.  Localizem os mentirosos. 
Uma falsa testemunha será punida e um mentiroso será capturado. 
UMA testemunha inútil não se importa com a verdade-ele gosta muito de seu pecado.  (Provérbios 
19:5, 9, 28 LVB). 
 
Um rei sentado como juiz pesa todas as evidências cuidadosamente, distinguindo o verdadeiro de 
falso.  (Provérbios 20:8 LVB). 
 
Resgatar aqueles que são injustamente sentenciados à morte; Não se afaste e deixe-os morrer.  Não 
tentem se responsabilizar dizendo que não sabiam.  Por Deus, quem conhece todos os corações, 
sabe o seu, e ele sabe que você sabia!  E ele vai recompensar todos de acordo com suas ações. 
Aquele que diz aos ímpios: "você é inocente", será amaldiçoado por muitas pessoas de muitas 
nações; Mas as bênçãos serão regadas sobre aqueles que repreendem o pecado sem medo 
Não testemunhem rancor contra um vizinho inocente.  Por que mentir sobre ele?  Não diga, "agora 
eu posso pagá-lo de volta por toda a sua maldade para mim!"  (Provérbios 24:11, 24-25, 28 LVB). 
 
Não seja impetuoso e corra para o Tribunal!  Você pode começar algo que você não pode terminar e 
ir para baixo antes de seu vizinho em derrota vergonhosa.  Então discuta o assunto com ele em 
particular.  Não diga a mais ninguém, para que ele não acusá-lo de calúnia e você não pode retirar o 
que você disse. 
Contar mentiras sobre alguém é tão prejudicial como acertá-lo com um machado, ou feri-lo com 
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uma espada, ou atirando-o com uma flecha afiada.  (Provérbios 25:8, 18 LVB). 
 
Queixar-se da lei é louvar a maldade.  Obedecer a lei é lutar contra o mal. 
Os homens maus não entendem a importância da justiça, mas aqueles que seguem o senhor estão 
muito preocupados com isso.  (Provérbios 28:4-5 LVB). 
 
Quer justiça?  Não bajular o juiz, mas pedir ao senhor por isso!  (Provérbios 29:26 LVB). 
 
Algumas pessoas de mente pequena precisam de grandes sabonetes.  (Lerch 20:03). 
 
 
LIDERAR POR EXEMPLO 
 

Jesus disse-lhes: venham atrás de mim, e farei com que se tornem 
pescadores de homens.  (Marcos 1:17). 

 
Os melhores líderes sabem disso.  Seu irmãozinho vai imitá-lo.  Seu filho vai idolatrar você.  
Lembre-se as palavras do gato no berço, "Eu cresci assim como você, pai, eu cresci como você."  
Seus empregados não trabalharão mais duramente do que você ou importam-se mais do que você-a 
menos que estiverem para fora começ seu trabalho. 
 
O homem de poucas palavras e mente resolvida é sábio; Portanto, mesmo um tolo é pensado para 
ser sábio quando ele está em silêncio.  Paga-lhe para manter a boca fechada.  (Provérbios 17:27 
LVB). 
 
As palavras de um homem sábio expressam profundas correntes de pensamento.  (Provérbios 18:4 
LVB). 
 
É melhor ficar calado e pensar que é um tolo do que abrir a boca e prová-lo. 
 
 
O EXEMPLO DO CENTURIÃO 
 
O centurião respondeu e disse: Senhor, eu não sou digno de que você deve vir o meu telhado: mas 
só falar a palavra, e meu servo será curado.  Porque eu sou um homem autoridade, tendo soldados 
mim: e eu digo a este homem, vá, e ele vai; e para outro, venha, e ele vem; e para o meu servo, fazer 
isso, e ele pratica-lo.  Quando Jesus ouviu, ele se maravilhava, e disse a eles que se seguiram, em 
verdade vos digo, eu não encontrei tão grande fé, não, não em Israel.  (Mateus 8:8-10). 
 
Essa é uma bela passagem e um testemunho de fé.  UM soldado romano, pagão talvez, sabe que 
Jesus tem o poder de curar seu servo.  O soldado também percebe que Jesus é de uma autoridade 
superior que ele não pode entender; Mas, o centurião sabe que a autoridade de Jesus vai curar seu 
servo.  Algum de nós tem tanta fé? 
 
A fé pode lhe dar sabedoria; Ouça a palavra de Deus e obedeça.  A fé pode trazer-lhe a vida eterna; 
Ouça a palavra de Deus.  Hebreus 11 é o capítulo da fé.  O seguinte é extraído desse texto: 
 
Agora a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas.  Através da fé 
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entendemos que os mundos foram enquadrados pela palavra de Deus, de modo que as coisas, que 
são vistas, não eram feitas de coisas que aparecem. 
 
Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual ele obteve 
testemunho de que ele era justo.  Pela fé Enoch foi traduzido que não deve ver a morte; Ele tinha 
esse testemunho, que ele agradou a Deus.  Pela fé Noé preparou uma arca para a salvação de sua 
casa.  Pela fé Abraão, quando ele foi chamado para sair, saiu, sem saber onde quer que ele fosse.  
Através da fé Sara recebeu força para conceber, e foi entregue de uma criança quando ela era da 
idade passada. 
 
Pela fé Abraão, quando ele foi julgado, ofereceu Isaac, seu filho unigênito, de quem foi dito, que em 
Isaac deve sua semente ser chamado: pela fé Isaac abençoado Jacó e Esaú sobre as coisas que virão.  
Pela fé Jacó, quando ele era um moribundo, abençoou tanto os filhos de José; e adorado.  Por Faith 
Joseph, quando ele morreu, fez menção à partida dos filhos de Israel. 
 
Por fé Moisés foi escondido três meses; e eles não tinham medo do mandamento do rei.  Moisés, 
quando chegou aos anos, recusou-se a ser chamado filho da filha do Faraó; escolhendo em vez de 
sofrer aflição com o povo de Deus.  Moisés abandonou o Egito, não temendo a ira do rei: pois ele 
resistiu, como vê-lo que é invisível.  Através da fé Moisés manteve a Páscoa, e a aspersão de 
sangue.  Pela fé eles passaram pelo mar vermelho como por terra seca. 
 
Pela fé, as muralhas de Jericó caíram, depois de terem sido aprovadas cerca de sete dias.  Pela fé, 
Neytiri não pereceu com eles que não acreditavam.  E o que devo dizer?  para o tempo iria deixar-
me a dizer de Gedeon, e de Barak, e de Sansão, e de Jephthae; de Davi também, e Samuel, e dos 
profetas: 
 
Que através da fé subjugada reinos, justiça forjada, obteve promessas, parou as bocas dos leões.  
Extinguiu a violência de fogo, escapou da borda da espada, fora da fraqueza foram feitas fortes, 
encerado valente na luta, virou-se para o vôo dos exércitos dos alienígenas.  As mulheres receberam 
seus mortos ressuscitados de novo: e outros foram torturados, não aceitando libertação; que eles 
possam obter uma melhor ressurreição: 
 
E outros tiveram o julgamento de escárnios cruéis e scourgings, sim, além de laços e 
aprisionamento: eles foram apedrejados, eles foram serrados, foram tentados, foram mortos com a 
espada: eles vagavam em peles de carneiro e peles; ser destituído, aflito, atormentado; (De quem o 
mundo não era digno:) vaguearam nos desertos, e nas montanhas, e nos antros e nas cavernas da 
terra.  E todos estes, tendo obtido um bom relatório através da fé, não receberam a promessa: Deus 
ter fornecido alguma coisa melhor para nós, que eles sem nós não deve ser feito perfeito.  (Hebreus 
11). 
 
Se você ainda não o fez, exorto-vos a começar a sua vida de fé, a fé no Deus que controla o 
resultado de tudo na terra.  Como o centurião implorou a Jesus, "Fale somente a palavra, e meu 
servo será curado", Deus tem esse poder, essa onipotência. 
 
Deus lhe dá plena vontade sobre sua vida e escolha de sua eternidade.  Fale somente a palavra, e 
você terá a vida eterna apenas perguntando.  Querido pai celestial, obrigado por seu dom de 
salvação e perdão dos pecados.  Obrigado por me dar o poder de aceitar o substituto para o meu 
castigo, Cristo Jesus, para que eu possa ter a vida eterna.  Jesus, entra no meu coração como meu 
senhor e Salvador.  Em seu santo nome.  Amém. 
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Capítulo 9.  O Rei e as Mulheres 
 

 
 

Agora, quando ele estava em Bethany, na casa de Simão, o leproso, 
enquanto ele estava na mesa, veio uma mulher com um pote de pomada 
pura, doce de aroma muito caro: ela quebrou o jarro e derramou a 
pomada sobre sua cabeça.  Mas havia alguns que disseram indignado 
entre si,  "por que a pomada foi assim desperdiçado?  Para que a pomada 
poderia ter sido vendida por 15 libras ou mais, eo dinheiro foi dado aos 
pobres.  E eles estavam extremamente zangados com ela.  Mas Jesus 
disse, "Deixe-a em paz: por que você está incomodando ela?  Ela fez um 
ato muito gracioso para mim.  Porque você sempre tem os pobres entre 
vocês, e sempre que você escolhe você pode fazer atos de bondade para 
com eles; Mas eu não tenho sempre.  O que ela poderia fazer: ela 
perfumado meu corpo em preparação para o meu enterro.  E eu 
solenemente digo-vos que onde quer que no mundo inteiro a boa notícia 
deve ser proclamada, este que ela fez também será dito em memória 
dela.  (Marcos 14:3-9). 

 
Uma maravilhosa e bela conta bíblica é a Anunciação.  UMA mulher mortal era para ser a mãe do 
filho de Deus, o Messias: 
 
(O anjo Gabriel) entrou e disse a ela, regozijar-se, você que aprecia a favor de Deus!  O senhor está 
com você.  Ela estava profundamente perturbada com estas palavras e perguntou-se o que esta 
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saudação poderia significar, mas o anjo disse a ela, Maria, não tenha medo; Você ganhou o favor de 
Deus.  Olhar!  Você está a conceber em seu ventre e ter um filho, e você deve chamá-lo de Jesus.  
32He será grande e será chamado filho do Altíssimo.  O Senhor Deus lhe dará o trono de seu 
antepassado Davi; 33he vai governar a casa de Jacó para sempre e seu reinado não terá fim.  (Lucas 
1:28-33 NJB). 
 
UMA crônica particularmente significativa para mim segue as linhas deste relatório de Lucas 
capítulo 1.  Primeiro, o meu irmão mais novo, Fred, tem uma imaginação vibrante.  Quando ele não 
era muito velho, ao fazer cambalhotas na cama, ele perguntou a nossa mãe se Jesus estava de cabeça 
para baixo em seu coração.  Sua próxima pergunta difícil era perguntar como ele entrou na barriga 
da mãe antes de ele nascer.  A mãe respondeu: "Deus pôs-te lá."  Destemido, Fred perguntou: "será 
que Deus disse 'Vamos fazer um truque'?"  Com isso em mente, leia esta conta envolvendo 
mulheres (e crianças). 
 
Naqueles dias Maria levantou-se e foi com pressa para o país colina, para uma cidade de Judá, e ela 
entrou na casa de Zacarias e saudou Elizabeth.  E quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, o 
bebê pulou em seu ventre; e Isabel foi preenchida com o Espírito Santo e ela exclamou com um 
grito alto, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre!  E por que isso me 
é concedido, para que a mãe do meu Senhor venha a mim?  Pois eis que, quando a voz de sua 
saudação veio aos meus ouvidos, o bebê no meu ventre pulou de alegria.  E bendito é ela que 
acreditava que haveria um cumprimento do que lhe foi falado do senhor.  (Lucas 1:39-45 VRS). 
 
Nosso Salvador mantinha as mulheres em alta consideração.  Muitas recontagens bíblicas 
demonstram a misericórdia de Jesus para com as mulheres.  UM exemplo famoso é: "aquele que 
está sem pecado entre vós, que o primeiro lhe atire uma pedra."  (João 8:7). 
 
Há uma outra passagem querida para mim que demonstra a desenvoltura de uma mulher inteligente: 
 
(Uma mulher Cananita) saiu e chorou, tenha piedade de mim, ó Senhor, filho de Davi; minha filha 
está severamente possuída por um demônio.  Mas ele não respondeu uma palavra.  E seus discípulos 
vieram e imploraram-lhe, dizendo: mande-a embora, pois ela está chorando depois de nós.  Ele 
respondeu, fui enviado apenas para a ovelha perdida da casa de Israel.  Mas ela veio e se ajoelhou 
diante dele, dizendo: Senhor, me ajude.  E ele respondeu, não é justo tomar o pão das crianças e 
jogá-lo para os cães.  Ela disse, sim, senhor, mesmo assim os cães comem as migalhas que caem da 
mesa dos seus mestres.  Então Jesus respondeu-lhe, Ó mulher, grande é a tua fé!  Seja feito para 
você como você deseja.  E a filha dela foi curada instantaneamente.  (Mateus 16:22-28 VRS). 
 
Estamos fora do curso da sabedoria de Salomão e do que ele pode nos dizer sobre as mulheres.  De 
volta a isso, vamos ler o que o sábio tem a dizer sobre este assunto, tanto em relações saudáveis e 
encontros lascivos. 
 
Os lábios de uma prostituta são tão doces como o mel, mas depois apenas uma consciência amarga 
é deixada para você. 
Ela leva-te até à morte e ao inferno.  Pois ela não conhece o caminho da vida. 
Seja feliz, sim, alegre-se com a esposa de sua juventude. 
O homem mau está condenado pelos seus próprios pecados; são cordas que o prendem e o prendem.  
(De provérbios 5 LVB). 
 
Mas o homem que comete adultério é um completo tolo, pois ele destrói sua própria alma.  Feridas 
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e desgraça constante são o seu lote, para o marido da mulher vai ficar furioso em seu ciúme, e ele 
não terá piedade de você em seu dia de vingança.  (Provérbios 6:32-34 LVB). 
 
A honra vai para mulheres gentis e graciosas, mero dinheiro para homens cruéis.  (Provérbios 11:16 
LVB). 
 
Uma mulher bonita sem discrição e modéstia é como um belo anel de ouro no focinho de um porco.  
(Provérbios 11:22 LVB). 
 
Se você pode encontrar uma esposa verdadeiramente boa, ela vale mais do que gemas preciosas!  
(Provérbios 31:10 LVB). 
 
Viva feliz com a mulher que você ama através dos dias fugazes da vida, para a esposa que Deus lhe 
dá é a sua melhor recompensa aqui em baixo para toda a sua labuta terrena.  (Eclesiastes 9:9 LVB). 
 
Meu pai me disse que minha mãe era sua melhor amiga.  Eles provavelmente eram casados 40 ou 
mais anos na época.  Eu pensei que era doce.  Aconteceu que a minha mulher agora é a minha 
melhor amiga.  Conheci a Jeanne há 50 anos e casei com ela há 48 anos.  Temos um filho crescido e 
uma filha, e cinco netos maravilhosos.  Adoramos passar tempo juntos e fazer coisas um para o 
outro.  Eu morreria por ela de vontade própria.  Vou passar a eternidade com ela.  Não há nada na 
terra que eu possa querer que não envolva Jeanne.  Qualquer coisa além da minha esposa seria 
fugaz e sem sentido. 
 
Não tenho certeza se tenho algum comentário sobre os versículos que se seguem.  Solomon 
obviamente não estava planejando "suas mulheres" lendo isso antes de morrer.  Ela, ou eles de 
acordo com os costumes antigos, poderia tornar a vida difícil se eles tinham uma mente para.  Você 
já viu uma das camisetas que declaram: "se a mamãe não está feliz, ninguém está feliz"? 
It is better to live in the corner of an attic than with a crabby woman in a lovely home.  (Proverbs 
21:9 LVB). 
 
É melhor viver no deserto do que com uma mulher briguento e reclamando.  (Provérbios 21:19 
LVB). 
 
Um gotejamento constante em um dia chuvoso e uma mulher irritadiça são muito parecidos!  16You 
não pode mais parar suas queixas do que você pode parar o vento ou segurar qualquer coisa com 
óleo-mãos liso.  (Provérbios 27:15-16). 
 
Estas são as sábias palavras do rei Lemuel de massa, ensinado a ele no joelho de sua mãe: ó meu 
filho, que eu tenho dedicado ao senhor, 3DO não passar o seu tempo com as mulheres-o caminho 
real para a destruição.  (Provérbios 27:1-3 LVB). 
 
Esta é a minha conclusão, diz o pregador.  Sistematicamente eu vim a este resultado depois de 
Pesquisar em todas as direções: um décimo de um por cento dos homens que eu entrevistei poderia 
ser dito ser sábio, mas não uma mulher!  (Eclesiastes 7:27 LVB). 
 
Aha!  Vejo o problema do rei Salomão!  Veja isto: 
 
O rei Salomão casou com muitas outras meninas além da princesa egípcia.  Muitos deles vieram das 
Nações onde os ídolos foram adorados-Moab, Amon, Edom, Sidon, e dos hititas-(1 Reis 11:1 LVB). 
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Se Salomão se casou com tantas meninas, não admira que ele ocasionalmente encontrou um velho 
que era difícil de conviver.  Eu vou te dizer quem vai ser fácil de viver com-Deus!  Percebendo que 
em nossas relações conjugais, somos "perfeitos" e nosso cônjuge tem falhas que aturamos, Deus é 
realmente perfeito.  Sentado à sua mão direita está Jesus-ele é perfeito, também.  No céu, não 
seremos presos com estes velhos corpos corruptível mais.  As Escrituras nos dizem que não vamos 
todos morrer.  Isso significa alguma vontade, outras não.  Aqui está o que isso significa: 
 
Eis que te mostro um mistério; Não vamos todos dormir, mas todos nós seremos alterados, em um 
momento, no piscar de um olho, no último trunfo: para a trombeta deve soar, e os mortos serão 
levantados incorruptível, e seremos alterados.  Para este corruptível deve colocar em incorrupção, e 
este mortal deve colocar na imortalidade.  Assim, quando este corruptível deve ter colocado em 
incorrupção, e este mortal deve ter colocado na imortalidade, então será levado a passar o ditado 
que está escrito, a morte é engolida na vitória.  (1 Coríntios 15:51-54). 
 
Que revelação maravilhosa!  Eu quero ser um dos alterados, não um dos adormecidos (mortos) 
queridos.  No versículo 51, a frase "todos nós seremos alterados" em contraste com "não vamos 
todos dormir" não significa "todos" como em todos.  Significa que tudo como em quem não está na 
outra frase-em suma, significa aqueles que pertencem a Deus. 
 
Você quer pertencer a Deus e obter um corpo incorruptível algum dia?  É tão simples: devemos 
morrer porque a humanidade pecou; a pena do pecado é a morte; Podemos ser perdoados de nossos 
pecados através do derramamento de um sacrifício de sangue; desde o dia em que Cristo derramou 
seu sangue por nós, seu sangue só irá expiar nossos pecados. 
 
Somente através de Jesus podemos ter a salvação e um novo corpo.  Reze, "meu Deus, eu sou um 
pecador, eu sei.  Sinto muito pelos meus pecados e confesso-os a você.  Eu aceito Jesus como meu 
Salvador, tendo morrido por mim para que eu pudesse ter vida.  Por favor, salve-me dos meus 
pecados e me ajude a me afastar deles.  Eu dou minha vida a você.  Em nome de Jesus rezo para 
estas coisas.  Amém." 
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Parte II: O Criador, Messias e Sabedoria 
 

 

 
No início era a palavra (Jesus), e a palavra estava com Deus, e a palavra era 
Deus.  O mesmo foi no início com Deus.  Ele fez todas as coisas; e sem ele 
não havia nada feito que fosse feito.  Nele era a vida; e a vida era a luz dos 
homens.  (João 1:1-4). 
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Capítulo 10.  Jesus e Parábolas 
 

 
 

Parábolas: Os ensinamentos de Jesus 
 
Jesus foi o professor Supremo de todos os tempos.  Não havia um segundo.  As parábolas que ele 
disse eram incomparáveis e sem comparação.  Divina.  Nenhum ser humano pode realçar o 
significado, a adequação, ou o significado destas lições.  Neste capítulo, as parábolas são 
meramente compiladas, alfabeticamente por título, e eu só posso acrescentar, "aqui estão eles."  
Todo o texto bíblico é do novo testamento de Weymouth, a menos que note o contrário. 
 
 
O CONVIDADO AMBICIOSO 
 
Então, quando ele notou que os convidados escolheram os melhores lugares, ele usou isso como 
uma ilustração e disse-lhes:  "quando qualquer um convida você para um banquete de casamento, 
não tomar o melhor lugar, para que talvez algum convidado mais honrado do que você pode ter sido 
perguntado , e o homem que convidou vocês dois vai vir e vai dizer para você, "dar espaço para este 
hóspede", e então você, envergonhado, vai passar para o lugar mais baixo.  Pelo contrário, quando 
você está convidado ir e tomar o lugar mais baixo, que quando o seu anfitrião vem em volta, ele 
pode dizer-lhe, "meu amigo, subir mais alto."  Isso vai te fazer honra na presença de todos os outros 
convidados.  Para quem se levantar será humilhado, e aquele que se humilhar será Erguido.  
Também para seu anfitrião, que o tinha convidado, ele disse,  "quando você dá um pequeno-almoço 
ou um jantar, não convide seus amigos ou irmãos ou parentes ou vizinhos ricos, para que talvez eles 
devem convidá-lo em troca e uma requitação ser feito você.  Mas quando você entreter, convidar os 
pobres, o aleijado, o coxo, e os cegos; e você será abençoado, porque eles não têm meios de desistir 
de você, mas haverá remissão para você na ressurreição dos justos. "  (Lucas 14:7-14). 
 
 
O CEGO LIDERANDO O CEGO 
 
"Cada planta, " ele respondeu,  "que o meu pai celestial não plantou será enraizada.  Deixe-os em 
paz.  São guias cegos dos cegos; e se um cego leva um homem cego, ambos vão cair em algum 
buraco.   "Explique-nos esta linguagem figurativa", disse Peter.   "É mesmo você, " ele respondeu:  
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"ainda sem inteligência?  Você não entende que o que entra na boca passa para o estômago e depois 
é ejetado do corpo?  Mas as coisas que saem da boca procedem do coração, e são estas que 
profanam o homem.  (Mateus 15:13-18). 
 
 
PANO E ODRES 
 
Ninguém conserta uma roupa velha com um pedaço de pano desencolhedo.  Se não, o remendo põr 
sobre rasgaria longe dele-o novo do velho-e um furo mais mau seria feito.  E ninguém põe vinho 
novo na velha odres.  Caso contrário, o vinho iria estourar as peles, e tanto vinho e peles seriam 
perdidas.  Novo vinho precisa de peles frescas!  (Marcos 2:21-22). 
 
 
A ARRASTÃO 
 
"Mais uma vez o Reino dos céus é como um arrastão () deixar para baixo no mar, que encerra 
peixes de todos os tipos.  Quando cheios, eles carregam-na na praia, e sentam-se e recolhem o peixe 
bom em cestos, enquanto o inútil que jogam fora.  Assim será no fim da idade.  Os anjos seguirão 
adiante e separarão os ímpios entre os justos, e os jogarão na fornalha ardente.  Haverá o choro em 
voz alta eo Ranger dos dentes.  (Mateus 13:47-50). 
 
 
A FIGUEIRA 
 
"Aprenda com a figueira a lição que ele ensina.  Assim que sua filial se tornou macia e está 
estourando na folha, você sabe que o verão está próximo.  Assim também você, quando você vê 
essas coisas acontecendo, certifique-se que ele está perto, em sua própria porta.  Digo-vos 
solenemente que a actual geração não irá certamente passar sem que todas estas coisas tenham 
ocorrido primeiro.  A terra e o céu vão passar, mas é certo que as minhas palavras não vão passar.   
"Mas quanto a esse dia ou o tempo exato ninguém sabe-nem mesmo os anjos no céu, nem o filho, 
mas o pai sozinho.  (Marcos 13:28-32). 
 
 
PATERNIDADE 
 
E que pai há entre vós, que, se o seu filho pedir uma fatia de pão, lhe oferecerá uma pedra?  Ou se 
ele pedir um peixe, será que em vez de um peixe oferecer-lhe uma serpente?  Ou se ele pedir um 
ovo, vai oferecer-lhe um escorpião?  Se você, então, com toda a sua fragilidade humana, sabe como 
dar aos seus filhos presentes que são bons para eles, quanto mais certamente seu pai que está no céu 
dar o Espírito Santo para aqueles que lhe perguntam!  (Lucas 11:11-13). 
 
 
O JARDINEIRO E A FIGUEIRA 
 
E ele deu-lhes a seguinte parábola.   "Um homem, " ele disse,  "que tinha uma figueira crescendo 
em seu jardim veio a olhar para a fruta sobre ele e não poderia encontrar nenhum.  Então ele disse 
ao jardineiro: "Veja, este é o terceiro ano que eu vim para olhar para a fruta nesta figueira e não 
pode encontrar nenhum.  Corta-a.  Por que tanto terreno ser realmente desperdiçado?  "Mas o 
jardineiro implorou," Deixe-o, senhor, este ano também, até que eu tenha cavado em volta dele e 
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esterco-lo.  9If depois que ele traz frutos, bem e bem; Se não, então você deve cortá-la.  (Lucas 
13:6-9). 
 
 
O BOM SAMARITANO 
 
Jesus respondeu: "um homem foi uma vez em seu caminho para baixo de Jerusalém para Jericó, 
quando ele caiu entre os ladrões, que depois de tanto despir e espancar ele foi embora, deixando-o 
meio morto.  Agora um padre estava indo por esse caminho, e ao vê-lo passar pelo outro lado.  Da 
mesma forma que um levita também veio para o lugar, e vê-lo passou por do outro lado.  Mas um 
certo samaritano, estando em uma jornada, veio onde ele estava, e vê-lo foi movido com piedade.  
Ele foi até ele, e vestiu suas feridas com óleo e vinho e os amarraram.  Em seguida, colocá-lo em 
sua própria mula, ele o levou para uma estalagem, onde concedeu todos os cuidados sobre ele.  No 
dia seguinte, ele tirou dois xelins e deu-os ao estalajadeiro.   "' Cuidar dele ', disse ele," e qualquer 
outra despesa que você está colocado, eu vou pagá-lo na minha próxima visita.   "Qual desses três 
parece ter agido como um homem para ele que caiu entre os ladrões?"  "Aquele que lhe mostrou 
piedade", respondeu ele.   "Go, " disse Jesus,  "e agir da mesma maneira."  (Lucas 10:30-37). 
 
 
O BOM PASTOR 
 
"Na verdade mais solene digo-vos que o homem que não entra no curral pela porta, mas sobe de 
alguma outra forma, é um ladrão e um assaltante.  Mas aquele que entra pela porta é o pastor das 
ovelhas.  Para ele o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvir a sua voz; e ele chama suas próprias 
ovelhas por seus nomes e as leva para fora.  Quando ele trouxe para fora sua própria ovelha-todos 
eles-ele caminha na cabeça deles; e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz.  Mas um 
estranho que não vai de modo algum seguir, mas vai fugir dele, porque eles não sabem a voz de 
estranhos.  Jesus falou-lhes nesta linguagem figurativa, mas eles não entenderam o que ele quis 
dizer.  Mais uma vez, por isso, Jesus disse-lhes: "na verdade solene, digo-vos que sou a porta das 
ovelhas.  Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes; Mas as ovelhas não os 
ouviam.  Eu sou a porta.  Se alguém entrar por mim, ele vai encontrar segurança, e vai entrar e sair e 
encontrar pasto.  O ladrão vem apenas para roubar e matar e destruir: Eu vim para que eles possam 
ter vida, e pode tê-lo em abundância.  "Eu sou o bom pastor.  UM bom pastor estabelece a sua 
própria vida pelas ovelhas.  O servo contratado-um que não é um pastor e não possui as ovelhas-não 
mais cedo vê o lobo vindo do que ele deixa as ovelhas e foge; e o lobo preocupa-se e dispersa-os.  
Pois ele é apenas um empregado contratado e não se importa com as ovelhas.  "Eu sou o bom 
pastor.  E eu sei que minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem, assim como o pai me conhece 
e eu conheço o pai; e estou a dar a minha vida pelas ovelhas.  (João 10:1-15). 
 
 
TESOURO OCULTO 
 
O Reino dos céus é como um tesouro enterrado no campo aberto, que um homem encontra, mas 
enterra novamente, e, em sua alegria sobre isso, vai e vende tudo o que tem e compra esse pedaço 
de terra.  (Mateus 13:44). 
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O CASEIRO I 
 
"Portanto, " ele disse,  "Lembre-se que cada escriba bem treinado para o Reino dos céus é como um 
dono de casa que traz para fora de seu armazém coisas novas e velhas."  (Mateus 13:52). 
 
 
O CASEIRO II 
 
"Ouça outra parábola.  Havia um proprietário que plantou um vinhedo, fez uma cerca em volta dele, 
cavou um tanque de vinho nele, e construiu uma loja forte; Então deixe o lugar para vinedressers, e 
foi para o exterior.  Quando o vintage-tempo se aproximou, enviou seus servos ao vinedressers para 
receber sua parte das uvas; Mas os vinedressers apreenderam os servos, e um eles cruelmente 
bateram, um eles mataram, um eles atiraram com pedras.  Mais uma vez ele enviou um outro 
partido de servos mais numerosos do que o primeiro; e estes trataram da mesma maneira.  Mais 
tarde, ele ainda enviou a eles seu filho, dizendo:  "' eles vão respeitar o meu filho."  "Mas os 
camareiros, quando viram o filho, disseram um ao outro," aqui está o herdeiro: Venha, deixe-nos 
matá-lo e obter a sua herança. "  "Então eles o apreenderam, o arrastaram para fora do vinhedo, e o 
mataram.  Quando, em seguida, o proprietário da vinha vem, o que ele vai fazer para aqueles 
videira-aparelhadores?   "Ele vai colocar os miseráveis para uma morte miserável, " foi a resposta,  
"e vai confiar o vinhedo para outras videira-aparelhadores que irá tornar o produto para ele na 
temporada vintage."   "Você nunca leu nas Escrituras, " disse Jesus,  "' a pedra que os construtores 
rejeitaram foi feita a pedra angular: esta pedra veio do senhor, e é maravilhosa em nossos olhos '?  
"Isso, digo-vos, é a razão pela qual o Reino de Deus será tirado de vós, e dado a uma nação que irá 
expor o poder dele.  Aquele que cair nesta pedra será severamente ferido; Mas ele em quem cai será 
totalmente esmagado.  (Mateus 21:33-44). 
 
 
O REI EO SERVO ÍMPIOS 
 
"Por esta razão, o Reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu ter um acordo de contas 
com seus servos.  Mas assim que ele começou a liquidação, um foi trazido diante dele, que devia 
10.000 talentos, e foi incapaz de pagar.  Assim, seu mestre ordenou que ele e sua esposa e filhos e 
tudo o que ele tinha deve ser vendido, e pagamento ser feito.  O servo, portanto, caindo, prostrado-
se a seus pés e o suplicou.   "' Só me dar tempo", disse ele, ' e eu vou pagar-lhe o todo. "  "Então seu 
mestre, tocado com compaixão, libertou-o e perdoou-lhe a dívida.  Mas assim que o servo saiu, ele 
se encontrou com um de seus companheiros que lhe devia 100 xelins; e agarrando-o pela garganta e 
quase estrangulá-lo, ele exclamou:  "' pague-me tudo o que você deve.’  "Seu servo companheiro, 
portanto, caiu aos seus pés e suplicou-lhe, " só me dar tempo ", disse ele," e eu vou pagá-lo. "  "Ele 
não iria, no entanto, mas foi e jogou-o na prisão até que ele deve pagar o que era devido.  Seus 
companheiros servos, portanto, vendo o que tinha acontecido, foram extremamente irritado; e eles 
vieram e disseram ao seu mestre sem reserva tudo o que tinha acontecido.  Ao mesmo tempo seu 
mestre chamou-o e disse:  "servo ímpios, eu perdoei-lhe toda essa dívida, porque você me suplicou, 
não deveria você também ter tido piedade de seu servo companheiro, assim como eu tive pena de 
você?"  "Assim, seu mestre, muito irritado, entregou-o aos carcereiros até que ele deve pagar tudo o 
que lhe devia.  "Da mesma forma que meu pai celestial vai lidar com você, se você não todos vocês 
perdoam uns aos outros de seus corações."  (Mateus 18:23-35). 
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O REI QUE CONTEMPLA A GUERRA 
 
Ou que rei, marchando para encontrar outro rei na guerra, não se sentar primeiro e deliberar se ele é 
capaz com 10000 homens para encontrar aquele que está avançando contra ele com 20000?  Se não, 
enquanto o outro ainda está muito longe, ele envia mensageiros e sues para a paz.  Assim como 
ninguém de vocês que não se separa de tudo o que lhe pertence pode ser um discípulo meu.  (Lucas 
14:31-33). 
 
 
OS TRABALHADORES 
 
"Para o Reino dos céus é como um empregador que saiu no início da manhã para contratar homens 
para trabalhar em sua vinha, e tendo feito um acordo com eles por um xelim por dia, enviou-os em 
sua vinha.  Cerca de nove horas ele saiu e viu os outros loitering no local do mercado.  Para estes 
também ele disse:  "' você também, ir para o vinhedo, e tudo o que é certo eu vou te dar."  "Então 
eles foram.  Novamente cerca de doze, e cerca de três horas, ele saiu e fez o mesmo.  E saindo cerca 
de cinco horas ele encontrou outros loitering, e ele perguntou-lhes:  "' por que você está aqui o dia 
todo, sem fazer nada?"   "' Porque ninguém nos contratou", eles responderam.   "' Você também, ir 
para o vinhedo", disse ele.   "Quando chegou a noite, o mestre disse ao seu mordomo," ' Chame os 
homens e pagar-lhes o seu salário.  Comece com o último conjunto e terminar com o primeiro.   
"Quando aqueles vieram que tinha começado às cinco horas, eles receberam um xelim cada; e 
quando o primeiro veio, eles esperavam obter mais, mas eles também cada um tem o xelim.  Então, 
quando eles receberam, eles resmungaram contra o empregador, dizendo:  "' estes que vieram por 
último ter feito apenas uma hora de trabalho, e você colocá-los em um nível com a gente que têm 
trabalhado o dia inteiro e ter suportado o calor escaldante."   "' Meu amigo ', ele respondeu a um 
deles, ' Eu não estou fazendo você injustiça.  Não concordaste comigo por um xelim?  Pegue seu 
dinheiro e vá.  Eu escolho dar este último comer tanto quanto eu te dou.  Eu não tenho o direito de 
fazer o que eu escolho com a minha própria propriedade?  Ou você está com inveja porque eu sou 
generoso?  "Então o último será o primeiro, e o primeiro último."  (Mateus 20:1-16). 
 
 
O CORDEIRO 
 
(Jesus) passou a dizer:  é a lâmpada trazida em a fim de ser colocado o alqueire ou debaixo da 
cama?  Não é rather em ordem que pode ser coloc no carrinho da lâmpada?  Ora, não há nada 
escondido, exceto com vista ao seu ser finalmente divulgado, nem tem nada foi feito um segredo, 
mas que pode finalmente vir à tona.  Ouça, cada um que tem ouvidos para ouvir!  Ele também disse 
a eles: "Tome cuidado com o que ouve.  Com que medida você mede, ele será medido para você, e 
que com interesse.  Para aqueles que têm terá mais dado; e daqueles que não têm, mesmo o que eles 
têm será levado.  (Marcos 4:21-25). 
 
 
O FERMENTO 
 
Outra parábola que ele falou com eles.   "O Reino dos céus", disse ele,  "é como fermento 
(fermento) que uma mulher toma e enterra em um alqueire de farinha, para que ele trabalhe lá até 
que toda a massa tenha ressuscitado."  (Mateus 13:33). 
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A LONGA JORNADA 
 
Então ele disse a eles: "um homem de família nobre viajou para um país distante para obter o posto 
de rei, e para retornar.  E ele chamou dez de seus servos e deu a cada um deles uma libra, 
instruindo-os a negociar com o dinheiro durante a sua ausência.   "Agora seus conterrâneos o 
odiavam, e enviou uma delegação depois dele para dizer, ' nós não estamos dispostos a que ele deve 
se tornar nosso rei.’  E após o seu regresso, depois de ter obtido a soberania, ele ordenou que os 
servos a quem ele tinha dado o dinheiro para ser convocado antes dele, para que ele pudesse 
aprender o seu sucesso na negociação.  "Então o primeiro veio e disse," Senhor, sua libra produziu 
mais dez quilos. "   "' Bem feito, bom servo", respondeu ele; ' porque você tem sido fiel em um 
assunto muito pequeno, estar em autoridade sobre dez cidades.   "O segundo veio, e disse:" ' sua 
libra, senhor, produziu cinco libras.  "Então, ele disse a este também, " e você, ser o governador de 
cinco cidades.  "O próximo veio.   "Senhor", disse ele, ' aqui está a sua libra, que eu tenho mantido 
embrulhado em um pano.  Porque eu estava com medo de você, porque você é um homem severo: 
você pega o que você não se deitou, e você colhe o que você não semear. '  "' por suas próprias 
palavras", respondeu ele, ' Eu vou julgá-lo, você servo ruim.  Você sabia que eu era um homem 
severo, tomando o que eu não deitou, e colhendo o que eu não semear: por que então você não 
colocar o meu dinheiro em um banco, que quando eu vim eu poderia tê-lo recebido de volta com 
juros?  "E ele disse àqueles que estavam por perto," Pegue a libra dele e dê a ele quem tem os dez 
quilos. "  ( "Eles disseram a ele, " ' Senhor, ele já tem dez quilos. ')   "Digo-vos que a cada um que 
tem qualquer coisa, mais deve ser dado; e dele que não tem nada, até mesmo o que ele tem deve ser 
levado embora.  Mas quanto aos meus inimigos que não querem que eu me torne seu rei, traga-os 
aqui, e os corte em pedaços na minha presença.  (Lucas 19:12-27). 
 
 
A MOEDA PERDIDA 
 
 "Ou que mulher que tem dez moedas de prata, se ela perde um deles, não acender uma lâmpada e 
varrer a casa e procurar com cuidado até que ela encontra?  E quando ela o encontrou, ela liga para 
seus amigos e vizinhos, e diz: "me parabenize, pois eu encontrei a moeda que eu tinha perdido."  
"Digo-vos que, da mesma forma, há regozijo na presença dos anjos de Deus sobre um pecador 
arrependido."  (Lucas 15:8-19). 
 
 
A OVELHA PERDIDA 
 
"Qual de vocês homens, se ele tem uma centena de ovelhas e perdeu um deles, não deixa o 99 em 
seu pasto e ir em busca do perdido até que ele encontra?  E quando ele o encontrou, ele ergue-o em 
seu ombro, feliz no coração.  Em seguida, voltando para casa, ele chama seus amigos e vizinhos 
juntos, e diz: "felicitar-me, pois eu encontrei a minha ovelha-o que eu tinha perdido."  Digo-vos 
que, da mesma forma, haverá regozijo no céu sobre um pecador arrependido-mais alegria do que 
mais de 99 pessoas inocentes que não têm necessidade de arrependimento.  (Lucas 15:4-7). 
 
 
A FESTA DA UNIÃO 
 
Depois de ouvir este ensinamento, um dos seus companheiros disse-lhe: "Bendito é aquele que vai 
festejar no Reino de Deus."   "Um homem uma vez deu um grande jantar", respondeu Jesus,  "ao 
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qual ele convidou um grande número de convidados.  Na hora do jantar, ele enviou seu servo para 
anunciar aos que tinham sido convidados,  "' Venha, pois as coisas estão agora prontas."   "Mas 
todos eles sem exceção começaram a se desculpar.  O primeiro disse-lhe,  "' eu comprei um pedaço 
de terra, e deve da necessidade de ir e olhar para ele.  Reze para me dar licença.   "Um segundo 
implorou, " ' eu comprei cinco jugo de bois, e estou no meu caminho para experimentá-los.  Ore me 
segurar desculpado.’  " Outro disse: "Eu sou apenas casado.  É impossível para mim vir.  "Então o 
servo veio e trouxe estas respostas para seu mestre, e eles agitaram sua raiva.   "Sair rapidamente", 
disse ele, ' nas ruas da cidade-os grandes e os estreitos.  Você vai ver os homens pobres, e aleijado, 
cego, coxo: buscá-los todos aqui.   "Logo o servo relatou o resultado, dizendo: " ' Senhor, o que 
você ordenou é feito, e ainda há espaço. '   "Sair", respondeu o mestre, "para as estradas altas e 
sebes, e obrigar as pessoas a entrar, para que a minha casa pode ser preenchido.  Pois eu lhe digo 
que não um daqueles que foram convidados deve saborear o meu jantar.  (Lucas 14:15-24). 
 
 
A SEMENTE DE MOSTARDA 
 
Outra parábola que ele colocou diante deles.   "O Reino dos céus", disse ele,  "é como uma semente 
de mostarda, que um homem toma e semeia em sua terra.  É o menor de todas as sementes, e ainda 
quando full-grown é maior do que qualquer erva e forma uma árvore, de modo que os pássaros vêm 
e constroem em seus ramos.  (Mateus 13:31-32). 
 
 
A PÉROLA DE GRANDE PREÇO 
 
"Mais uma vez o Reino dos céus é como um comerciante de jóias que está em busca de pérolas de 
escolha.  Ele encontra uma pérola mais caro; Ele vai embora; e embora custe tudo o que ele tem, ele 
compra.  (Mateus 13:45-46). 
 
 
O AMIGO PERSISTENTE 
 
E ele disse-lhes:  "Qual de vocês deve ter um amigo e deve ir até ele no meio da noite e dizer: " ' 
amigo, empreste-me três pães de pão; para um amigo meu acaba de vir a minha casa à distância, e 
eu não tenho nada para ele comer?  "E ele de dentro de casa deve responder," não me incomode.  A 
porta agora está barrada, e eu estou aqui na cama com meus filhos.  Eu não posso levantar-se e dar-
lhe pão.   "Digo-vos que, mesmo que ele não vai subir e dar-lhe os pães, porque ele é seu amigo, de 
qualquer forma por causa de sua persistência ele vai despertar-se e dar-lhe tantos como ele exige.   
"Então eu digo a você," Pergunte, e que você pede deve ser dado a você; procurar, e você deve 
encontrar; bater, ea porta deve ser aberta para você.  Para cada um que pede, recebe; e aquele que 
procura, encontra; e para ele que bate, a porta será aberta.  (Lucas 11:5-10). 
 
 
O FARISEU E O TABERNEIRO 
 
 "Dois homens foram até o templo para orar", disse ele; "um sendo um fariseu e o outro um coletor 
de impostos.  O fariseu, ereto, orou como segue por si mesmo:  "' ó Deus, eu agradeço a você que eu 
não sou como as outras pessoas-eu não sou um ladrão, nem um trapaceiro, nem um adúltero, nem 
sequer me pareço com este coletor de impostos.  Eu Jejuava duas vezes por semana.  Eu pago o 
dízimo em todos os meus ganhos.   "Mas o coletor de impostos, em pé muito para trás, não tanto 
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como levantar os olhos para o céu, mas continuou batendo o peito e dizendo: " ó Deus, ser 
reconciliado comigo, pecador que eu sou. "  "Digo-vos que este homem foi para casa mais 
completamente absolvido de culpa do que o outro; para cada um que se eleva será humilhado, mas 
aquele que se humilhar será Erguido. "  (Lucas 18:10-14). 
 
 
PARÁBOLA DA ORAÇÃO 
 
Ele também ensinou-lhes por uma parábola que eles devem sempre orar e nunca perder o coração.   
"Em uma determinada cidade, " ele disse,  "havia um juiz que não tinha medo de Deus e nenhum 
respeito pelo homem.  E na mesma cidade era uma viúva que repetidamente veio e o suplicou, 
dizendo: "Dê-me justiça e pare o meu opressor." "por um tempo ele não iria, mas depois ele disse 
para si mesmo: " ' embora eu não tenho nem reverência por Deus, nem respeito pelo homem, mas 
porque ela me irrita  Eu vou dar-lhe justiça, para impedi-la de vir constantemente a importunar-me.  
E o senhor disse: "Ouça as palavras do juiz injusto.  E não vai Deus vingar os erros de seu próprio 
povo que choram em voz alta para ele dia e noite, embora ele parece lento em tomar medidas em 
seu nome?  Sim, em breve vingará os seus erros.  No enTanto, quando o filho do homem vem, ele 
vai encontrar a fé na terra?  (Lucas 18:1-8). 
 
 
O FILHO PRÓDIGO 
 
(Jesus) passou a dizer: "havia um homem que tinha dois filhos.  O mais jovem deles disse ao seu 
pai, "pai, dê-me a parte da propriedade que vem a mim."  "Então ele dividiu sua riqueza entre eles.  
Não muito tempo depois, o filho mais novo se reuniu e viajou para um país distante, onde 
desperdiçou seu dinheiro em libertinagem e excesso.  Finalmente, quando ele tinha gasto tudo, veio 
uma fome terrível em todo o país, e ele começou a sentir a pitada de querer.  Então ele foi e 
contratou-se para um dos habitantes daquele país, que o enviou para a sua fazenda para cuidar 
suínos; e ele desejava fazer uma refeição saudável das vagens que os suínos estavam comendo, mas 
ninguém lhe deu nenhum.  "Mas ao vir para si mesmo, ele disse: " Quantos dos homens contratados 
do meu pai têm mais pão do que eles querem, enquanto eu estou aqui morrendo de fome!  Vou 
erguer-me e ir ter com o meu pai, e vou dizer-lhe, pai, que pequei contra o céu e perante vós: já não 
mereço ser chamado filho de vocês: Tratem-me como um dos vossos homens contratados.  "Então 
ele levantou-se e veio ter com o pai.  Mas enquanto ele ainda estava muito longe, seu pai o viu e 
teve pena dele, e correu e jogou os braços em volta do pescoço e beijou-o ternamente.   "Pai", gritou 
o filho, "eu pequei contra o céu e diante de você: já não mereço ser chamado de seu filho."   "Mas o 
pai disse aos seus servos," ' buscar um bom casaco rapidamente-o melhor-e colocá-lo sobre ele; e 
trazer um anel para o dedo e sapatos para os pés.  Busque o bezerro gordo e mate-o, e vamos 
festejar e nos divertir; para o meu filho aqui estava morto e voltou à vida novamente: ele estava 
perdido e foi encontrado.  "E eles começaram a ser alegres.  " Agora seu filho mais velho estava 
fora da fazenda; e quando ele voltou e chegou perto de casa, ele ouviu música e dança.  Então ele 
chamou um dos rapazes para ele e perguntou o que tudo isso significava.   "' Seu irmão veio", 
respondeu ele; e seu pai mandou matar o bezerro gordo, porque ele o trouxe para casa sã e salva.  
"Então ele estava com raiva e não iria entrar.  Mas seu pai saiu e o suplicou.   "' Todos estes anos ', 
respondeu o filho, ' Eu tenho sido escravizado por você, e eu nunca, a qualquer momento 
desobedeceu a qualquer das suas ordens, e ainda assim você nunca me deu tanto como uma criança, 
para me divertir com meus amigos; Mas agora que esse seu filho chegou que comeu sua 
propriedade entre suas mulheres más, você matou o bezerro gordo para ele.   "' você meu querido 
filho", disse o pai, "estão sempre comigo, e tudo o que é meu é também seu.  Estamos obrigados a 
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alegrar-nos e regozijar-nos, pois este seu irmão estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi 
encontrado.  (Lucas 15:11-32). 
 
 
O TOLO RICO 
 
E ele falou uma parábola para eles.   "A terra de um certo homem rico", disse ele,  "rendeu colheitas 
abundantes, e ele debatido dentro de si mesmo, dizendo: " ' o que devo fazer?  Pois não tenho lugar 
para guardar as minhas colheitas.   "E ele disse para si mesmo, " ' isto é o que eu vou fazer: Eu vou 
puxar para baixo meus celeiros e construir os maiores, e neles eu vou guardar toda a minha colheita 
e minha riqueza; e eu direi à minha vida, "vida, você tem posses amplas estabelecidas por muitos 
anos para vir: Tome sua facilidade, comer, beber, divirta-se."  "Mas Deus disse-lhe:" homem tolo, 
esta noite sua vida é exigida de você; e estes preparativos-para quem serão?’  "Assim é com ele que 
acumula tesouro para si mesmo, mas não tem riquezas em Deus.  Em seguida, voltando-se para seus 
discípulos, ele disse:  "por esta razão eu digo a você," demita todos os cuidados ansiosos por suas 
vidas, perguntando o que você está a comer, e para os seus corpos, o que você está a colocar.  
Porque a vida é um presente maior do que o alimento, e o corpo é um presente maior do que a 
roupa.  (Lucas 12:16-23). 
 
 
O HOMEM RICO E LÁZARO 
 
"Houve uma vez um homem rico que habitualmente se arranjou em linho roxo e fino, e desfrutou de 
um banquete esplêndido todos os dias, enquanto em sua porta exterior lá estava um mendigo, 
Lázaro pelo nome, coberto de feridas e saudade de fazer uma refeição completa fora os restos 
arremessados no chão fr om a mesa do homem rico.  Não, os cães, também, costumava vir e lamber 
suas feridas.   "Mas no decorrer do tempo o mendigo morreu; e ele foi levado pelos anjos para o 
seio de Abraão.  O homem rico também morreu, e teve um funeral.  E em Hades, sendo 
atormentado, ele olhou e viu Abraão na distante distância, e Lázaro descansando em seus braços.  
Então, ele gritou em voz alta, e disse: "pai Abraão, ter piedade de mim e enviar Lázaro para 
mergulhar a ponta do dedo na água e arrefecer a minha língua, pois estou em agonia nesta chama."  
"Lembre-se, meu filho", disse Abraão, "que você tinha todas as suas coisas boas durante a sua vida, 
e que Lázaro de forma semelhante tinha suas coisas ruins.  Mas, agora e aqui, ele está recebendo 
consolo e você está em agonia.  E, além de tudo isso, um vasto abismo é inamovível fixado entre 
nós e você, colocar lá para que aqueles que desejam atravessar deste lado para você pode não ser 
capaz, nem qualquer ser capaz de atravessar de seu lado para nós.   "Rogo-vos, então, pai", disse 
ele, "para enviá-lo para a casa de meu pai.  Pois tenho cinco irmãos.  Deixá-lo sinceramente avisá-
los, para que eles também não vêm a este lugar de tormento.   "Eles têm Moisés e os profetas", 
respondeu Abraão; "Deixe-os ouvi-los."   "' Não, padre Abraão", ele implorou; "mas se alguém vai 
para eles dos mortos, eles vão se arrepender."   "Se eles são surdos para Moisés e os profetas", 
respondeu Abraão, "eles não seriam levados a acreditar, mesmo se alguém deve ressuscitar dos 
mortos."  (Lucas 16:19-31). 
 
 
O SAL SALGADO 
 
 "Sal é bom: mas se mesmo o sal se tornou insípido, o que você vai usar para temperar?  Nem para a 
terra nem monturo é de qualquer uso; Eles jogam fora.  Ouça, cada um que tem ouvidos para ouvir!  
(Lucas 14:34-35). 
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O SEMEADOR E OS SOLOS 
 
"Ouça: o plantador sai para semear.  Como ele semeia, algumas das sementes cai no esquecimento, 
e os pássaros vêm e bica-lo.  Algumas quedas no solo rochoso onde encontra mas pouca terra, e 
dispara acima rapidamente porque não tem nenhuma profundidade do solo; Mas quando o sol se 
levanta, ele é chamuscado, e por não ter nenhuma raiz que se afasta.  Alguns, mais uma vez, cai 
entre os espinhos; e os espinhos brotam e sufocam-no, para que não produza colheita.  Mas algumas 
das sementes caem em boa terra, e dá um retorno: ele vem para cima e aumenta, e rende trinta, 60, 
ou uma centena de vezes.   "Listen", acrescentou,  "cada um que tem ouvidos para ouvir!"  Quando 
ele estava sozinho, os doze e os outros que estavam sobre ele pediram-lhe para explicar a sua 
linguagem figurativa.  " Para você,  "ele respondeu: " foi confiada a verdade secreta sobre o Reino 
de Deus; Mas para aqueles outros fora do seu número tudo isso é falado em linguagem figurativa; 
12that  "' eles podem olhar e olhar, mas não ver, e ouvir e ouvir, mas não entender, para que por 
acaso eles devem voltar e ser perdoado."  "Vocês todos perdem o significado desta parábola?"  Ele 
acrescentou;  "como então você vai entender o resto das minhas parábolas?"   "O que o plantador 
semeia é a mensagem.  Aqueles que recebem a semente pelo caminho são aqueles em quem a 
mensagem é semeada, mas, quando a ouviram, Satanás vem de uma vez e leva embora a mensagem 
semeada neles.  Da mesma forma, aqueles que recebem a semente sobre os lugares rochosos são 
aqueles que, quando ouviram a mensagem, ao mesmo tempo aceitá-la com alegria, mas eles não 
têm raiz dentro deles.  Eles duram por um tempo; Então, quando o sofrimento ou perseguição vem 
por causa da mensagem, eles são imediatamente derrubados.  Outros existem que recebem a 
semente entre os espinhos: estes são aqueles que ouviram a mensagem, mas os cuidados mundanos 
e a falsidade da riqueza e a perseguição excessiva de outros objetos vêm dentro e sufocam a 
mensagem, e torna-se infrutífera.  Aqueles, por outro lado, que receberam a semente no bom 
terreno, são todos os que ouvem a mensagem e acolhem-na, e rendem um retorno de trinta, 60, ou 
cem vezes. "  (Marcos 4:3-20). 
 
 
CRESCIMENTO ESPIRITUAL 
 
Outro provérbio dele era este:  "o Reino de Deus é como se um homem espalhado semente sobre o 
chão: ele passa dias e noites, agora acordado, agora adormecido, enquanto a semente brota e cresce 
alto, ele não sabe como.  Do próprio a terra produz a colheita-primeiramente a lâmina, então a 
orelha; mais tarde o grão perfeito é visto no ouvido.  Mas não mais cedo é a colheita madura, do que 
ele envia os ceifeiros, porque o tempo da colheita chegou.  (Marcos 4:26-29). 
 
 
OS TALENTOS 
 
"Ora, é como um homem que, ao ir em suas viagens, chamou seu escravos e confiou sua 
propriedade aos seus cuidados.  A um ele deu cinco talentos, a outros dois, a um outro-a cada um de 
acordo com sua capacidade individual; e então começou a partir de casa.  Sem demora, aquele que 
tinha recebido os cinco talentos foi e empregou-os nos negócios, e ganhou mais cinco.  Da mesma 
forma que ele que tinha os dois ganharam mais dois.  Mas o homem que tinha recebido o um foi e 
cavou um buraco e enterrou o dinheiro do seu mestre.  "Depois de um longo lapso de tempo o 
mestre dos servos retornou, e teve um acerto de contas com eles.  Aquele que tinha recebido os 
cinco talentos veio e trouxe mais cinco, e disse:  "' Senhor, foram cinco talentos que você confiou a 
mim: Veja, eu ganhei mais cinco."   "' Você tem feito bem, servo bom e confiável", respondeu seu 
mestre; "você tem sido confiável na gestão de um pouco, eu vou colocá-lo no comando de muito: 
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compartilhe a alegria de seu mestre."   "O segundo, que tinha recebido os dois talentos, veio e disse: 
" ' Senhor, foram dois talentos que confiou a mim: Veja, eu ganhei mais dois. '   "Servo bom e 
confiável, você tem feito bem", respondeu o seu mestre; "você tem sido confiável na gestão de um 
pouco, eu vou colocá-lo no comando de muito: compartilhe a alegria de seu mestre."   "Mas, em 
seguida, o homem que tinha um talento em sua manutenção veio e disse: " ' Senhor, eu sabia que 
você ser um homem severo, colhendo onde você não tinha semeado e garnering o que você não 
tinha winnowed.  Então, ter medo que eu fui e enterrou o seu talento no chão: lá você tem o que 
pertence a você.   "' Você servo perverso e preguiçoso", respondeu seu mestre, "você sabia que eu 
colher onde eu não semeado, e Garner o que eu não winnowed?  Seu dever, então, era depositar 
meu dinheiro em algum banco, e assim quando eu vim eu deveria ter voltado minha propriedade 
com juros.  Então tire o talento dele, e dê para o homem que tem os dez.  (Para cada um que tem, 
mais deve ser dado, e ele terá abundância; mas daquele que não tem nada, mesmo o que ele tem 
deve ser tirado.)  Mas quanto a este servo inútil, colocá-lo para fora na escuridão fora: haverá o 
choro eo Ranger dos dentes.  (Mateus 25:14-30). 
 
 
TARE ENTRE O TRIGO 
 
Outra parábola que ele colocou diante deles.   "O Reino dos céus", disse ele,  "pode ser comparado a 
um homem que semeou boa semente em seu campo, mas durante a noite seu inimigo vem, e sobre a 
primeira semente que semeia Darnel entre o trigo, e vai embora.  Mas quando a lâmina dispara e o 
grão é formado, então aparece o Darnel também.  "Então os homens do fazendeiro vêm e 
perguntam-lhe," "Senhor, não era uma semente boa que você semeou em sua terra?  De onde vem 
então o Darnel?   "' Algum inimigo fez isso", disse ele.  "Devemos ir, e coletá-lo?" os homens 
indagam.   "' Não ', respondeu ele, ' por medo de que, ao coletar o Darnel você deve, ao mesmo 
tempo raiz até o trigo com ele.  Deixe ambos para crescer juntos até a colheita, e na época da 
colheita eu vou dirigir os ceifeiros, coletar o Darnel primeiro, e torná-lo em feixes para queimá-lo, 
mas trazer todo o trigo em meu celeiro.  (Mateus 13:24-30). 
 
 
DEZ VIRGENS 
 
 "Então o Reino dos céus será encontrado como dez damas de honra que tomaram suas tochas e saiu 
para encontrar o noivo.  Cinco deles foram tolos e cinco foram sábios.  Para os tolos, quando eles 
tomaram suas tochas, não fornecem-se com óleo; Mas o sábio, além de suas tochas, tomou óleo em 
seus frascos.  O noivo foi um longo tempo em vir, de modo que, entretanto, todos eles ficaram 
sonolentos e adormeceu.  Mas à meia-noite há um grito alto,  "' o noivo!  Sair e conhecê-lo!  "Então 
todas as madrinhas se despertaram e apararam suas tochas.  "Dê-nos um pouco do seu petróleo", 
disse os tolos para o sábio, ' para as nossas tochas estão saindo.   "Mas talvez", respondeu o sábio, 
"não haverá o suficiente para todos nós.  Ir para as lojas, em vez, e comprar alguns para si.  "Então 
eles foram comprar.  Mas, entretanto, o noivo veio; as damas de honra que estavam prontas entrou 
com ele para o banquete de casamento; e a porta estava fechada.  "Depois as outras damas de honor 
vieram e choraram," Senhor, senhor, abra a porta para nós.   "Na verdade solene eu lhe digo," ele 
respondeu: ' Eu não te conheço. "   "Mantenha-se acordado, portanto; Pois você não sabe nem o dia 
nem a hora.  (Mateus 25:1-13). 
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TESTE DE SERVOS 
 
"Mestre", disse Peter,  "você está dirigindo esta parábola para nós, ou para todos iguais?"   "Quem, 
então," respondeu o senhor,  "é o mordomo fiel e inteligente que seu mestre vai colocar no comando 
de sua casa para servir as suas rações nos momentos apropriados?  Bendito é aquele servo a quem 
seu mestre quando ele vem deve encontrar assim fazendo.  Digo-lhe verdadeiramente que ele vai 
colocá-lo em autoridade sobre todos os seus bens.  Mas se esse servo deve dizer em seu coração, 
"meu mestre é um longo tempo em vir," e deve começar a bater o servos servas e as empregadas 
domésticas, e para comer e beber, bebendo mesmo ao excesso; o mestre do servo virá em um dia 
em que ele não está esperando por ele e em uma hora que ele não sabe de, e vai castigá-lo 
severamente, e fazê-lo compartilhar o lote do infiel.  E aquele servo que foi dito a vontade de seu 
mestre e ainda não fez nenhuma preparação e não obedeceu a sua vontade, receberá muitas 
chicotadas.  Mas aquele que não tinha sido dito e ainda fez o que merecia o flagelo, vai receber, mas 
poucos cílios.  A quem muito foi dado, dele muito será exigido; e a quem muito foi confiado, dele 
uma quantidade maior será exijida.  (Lucas 12:41-48). 
 
 
A TORRE 
 
"Qual de vocês, desejando construir uma torre, não se senta primeiro e calcular o custo, 
perguntando se ele tem os meios para terminá-lo?  para que talvez, quando ele colocou a Fundação 
e é incapaz de terminar, todos os que o vêem começará a zombar-lo, 30saying, ' este homem 
começou a construir, mas não conseguiu terminar. '  (Lucas 14:28-30). 
 
 
DOIS CONSTRUTORES 
 
 "E por que todos vocês me chamam de" mestre, mestre "e ainda não fazer o que eu digo?  Cada um 
que vem a mim e escuta minhas palavras e as põr em prática, eu mostrar-lhe-ei quem é como ele é.  
Ele é como um homem construindo uma casa, que escava e vai fundo, e estabelece a Fundação 
sobre a rocha; e quando uma inundação vem, o torrent irrompe sobre essa casa, mas é incapaz de 
agitá-lo, porque é construído firmemente.  Mas aquele que ouviu e não praticou é como um homem 
que construiu uma casa sobre o solo macio sem uma fundação, de encontro a que o torrent estoura, 
e imediatamente desmorona, e terrível é o naufrágio e a ruína daquela casa. "  (Lucas 6:46-49). 
 
 
DOIS DEVEDORES 
 
Em resposta aos seus pensamentos Jesus disse-lhe: "Simon, tenho uma palavra para te dizer."  
"Rabbi, diga em, " ele respondeu.   "Houve uma vez dois homens em dívida para um credor de 
dinheiro", disse Jesus;  "um lhe devia 500 xelins e os outros 50.  Mas nenhum deles podia pagar 
nada; Então, ele livremente perdoou os dois.  Diga-me, então, qual deles vai amá-lo mais?   "Eu 
suponho", respondeu Simon,  "aquele a quem ele mais perdoou."   "Você julgou com razão," Jesus 
rejuntou-se.  (Lucas 7:40-43). 
 
 
DOIS FILHOS 
 
Havia um homem que tinha dois filhos.  Ele veio para o ancião deles, e disse:  "' meu filho, vá e 



70 

trabalhar na vinha hoje."   "Eu não vou", respondeu ele.   "Mas depois ele estava arrependido, e foi.  
Ele veio para o segundo e falou da mesma maneira.  Sua resposta foi: "Eu irei, senhor."  "Mas ele 
não foi.  Qual dos dois fez como seu pai desejava?  O primeiro,  "eles disseram.  "Eu solenemente 
dizer-lhe", respondeu Jesus,  "que os coletores de impostos e os pecadores notórios estão entrando 
no Reino de Deus na frente de você.  Para João veio a você observando todos os tipos de rituais, e 
você não colocou nenhuma fé nele: os coletores de impostos e os pecadores notórios colocaram fé 
nele, e você, embora você viu este exemplo definir você, não foram ainda mais tarde arrependido, 
de modo a acreditar nele.  (Mateus 21:28-32). 
 
 
O MORDOMO INJUSTO 
 
Ele também disse aos seus discípulos:  "havia um homem rico que tinha um mordomo, sobre o qual 
um relatório foi trazido a ele, que ele estava desperdiçando sua propriedade.  Ele ligou e disse: "o 
que é isso que eu ouço sobre você?  Prestar uma conta de sua mordomia, pois eu não posso deixá-lo 
segurá-la por mais tempo.   "Então o mordomo disse dentro de si mesmo," ' o que devo fazer?  Pois 
meu mestre está tirando a mordomia de mim.  Eu não sou forte o suficiente para o trabalho de 
campo: para mendigar, eu deveria estar envergonhado.  Eu vejo o que fazer, a fim de que quando eu 
sou dispensado da mordomia eles podem me dar uma casa em suas próprias casas.   "Então, ele 
chamou todos os devedores de seu mestre, um por um, e perguntou o primeiro," quanto você está 
em dívida para com o meu mestre? "   "' Cem Firkins de petróleo", respondeu ele.   "'Aqui está a sua 
conta", disse o mordomo: "sente-se rapidamente e mudá-lo em 50 Firkins."   "A um segundo ele 
disse, " ' e quanto você deve?'  "'Cem quartos de trigo", foi a resposta.  "' Aqui está a sua conta ", 
disse ele:" mudá-lo em 80 quartos.   "E o mestre elogiou o mordomo desonesto por sua astúcia; 
Pois, em relação aos seus próprios contemporâneos, os homens desta idade são mais astutos do que 
os filhos da luz.  "Mas eu te cobro, de modo a usar a riqueza que é sempre tentador para 
desonestidade como para ganhar amigos que, quando ele falhar, deve recebê-lo para as barracas que 
nunca perecem.  O homem que é honesto em uma matéria muito pequena é honesto em um grande 
também; e aquele que é desonesto em um assunto muito pequeno é desonesto em um grande 
também.  Se, portanto, vocês não se provaram fiéis ao lidar com a riqueza que está contaminada 
com a fraude, quem vos confiará o verdadeiro bem?  E se você não foi fiel em lidar com aquilo que 
não é seu, quem lhe dará o que é seu?  "Nenhum servo pode estar em cativeiro com dois mestres.  
Pois ou ele vai odiar um e amar o outro, ou então ele vai se apegar rapidamente a um e desprezar o 
outro.  Você não pode ser escravos tanto de Deus quanto de ouro. "  (Lucas 16:1-13). 
 
 
AVISOS DA SEGUNDA VINDA DE CRISTO 
 
 "Tenha suas cintas sobre, e deixe suas lâmpadas ser acesas; e sejam vocês mesmos como homens à 
espera de seu mestre-no olhar-out até que ele deve voltar da festa de casamento-que, quando ele 
vem e bate, eles podem abrir a porta instantaneamente.  Bem-aventurados aqueles servos, a quem o 
seu mestre quando ele vem deve encontrar no relógio.  Digo-vos, em verdade solene, que ele vai 
amarrar um avental em volta dele, e vai oferecê-los reclinar na mesa, enquanto ele vem e espera por 
eles.  E se é no segundo relógio ou no terceiro que ele vem e encontra-los assim, abençoados são 
eles.  Desta certeza, que se o mestre da casa soubesse a que horas o ladrão estava vindo, ele teria 
mantido acordado e não ter permitido que sua casa fosse arrombada.  Esteja você também pronto, 
para em uma hora em que você não o está esperando o filho do homem virá. "  (Lucas 12:35-40). 
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Capítulo 11.  Jesus e Outras Sabedorias 
 

 

 
 

JESUS ESPANTA OS PROFESSORES NO TEMPLO 
 

E aconteceu, quando Jesus tinha terminado estes provérbios, as 
pessoas ficaram espantadas com a sua doutrina: porque ele os ensinou 
como um ter autoridade, e não como os escribas.  (Mateus 7:28-29). 

 
 

A Bíblia hebraica prediz o Messias com descrições de como ele vai chegar, o que ele vai fazer, e 
assim por diante.  Eu posso entender como isso antes de Jesus veio, as profecias provavelmente 
parecia surreal, e um longo caminho. 
 
Então um dia ele veio.  O Messias não entrou num Jumbo.  Ele não foi escoltado pelo serviço 
secreto ou até mesmo por um bando de freiras em uma limusine.  Ele só aconteceu de ter nascido 
em um estábulo para esses pais comuns, cresceu com seus irmãos e outras crianças, e foi para o 
templo aos 12 anos.  É claro que ele não estava vestindo um especial "Messias" roupa, então quando 
ele espantou os professores no templo, eles não tinham idéia de quem ele era. 
 
Quando Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, ele iniciou seu ministério.  De repente, este homem 
de todos os dias começou a falar como Deus, e é claro que ele é Deus, mas isso foi provavelmente 
mais difícil de entender do que pensamos.  Como nos comíamos se estivéssemos lá?  Talvez 
tenhamos sorte que o nosso tempo seja agora.  Talvez não o tivéssemos aceitado também, como 
muitos daquele dia se recusaram a fazer. 
 
O Messias, Jesus Cristo, primeiro teve que cumprir as profecias do velho testamento e bases para 
estar na terra. 
 
 
JESUS EXPLICA HORAS EXTRAS.  BASE PARA SEUS SOFRIMENTOS E GLÓRIA 
 
E a partir de Moisés e de todos os profetas, ele os exclamou em todas as escrituras as coisas sobre si 
mesmo.  E ele lhes disse: Estas são as palavras que vos falei, enquanto eu ainda estava convosco, 
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que todas as coisas devem ser cumpridas, que foram escritas na lei de Moisés, e nos profetas, e nos 
Salmos, a meu respeito.  Em seguida, abriu-lhe a sua compreensão, que eles possam compreender as 
escrituras, e disse-lhes, assim, está escrito, e, portanto, behoved Cristo a sofrer, e para ressuscitar 
dos mortos no terceiro dia: e que o arrependimento ea remissão dos pecados deve ser pregado em 
seu nome entre todas as Nações, começando em Jerusalém.  (Lucas 24:27, 44-47). 
 
Os discípulos estavam presentes para a maior parte do Ministério de Cristo.  Imagine os espantosos 
eventos que testemunharam-curas, expulsando os demônios, as ressureiçãos de Lázaro, a filha de 
Jair, e a si mesmo!  Eles ouviram sábios provérbios de Deus.  Eles viram alguns peixes a alimentar 
multidões e a água transformou-se em vinho.  Alguns viram Cristo transfigurado e falando com 
Moisés e Elias.  Agora, os discípulos estão prestes a vê-lo ascender ao céu.  Temos a vantagem de 
olhar para trás e estudar a história bíblica.  Os discípulos ainda não entendiam o que estava para 
acontecer.  Jesus explicou-o, o cumprimento das Escrituras-agora eles o veriam. 
 
 
JESUS DEMONSTRA SUA DIVINDADE 
 
Eles foram para a cidade de Cafarnaum.  No dia de sábado, quando Jesus entrou na 
sinagoga, ele começou a ensinar imediatamente as pessoas.  Eles ficaram espantados com o 
que ele ensinou.  Jesus estava ensinando-os como um com autoridade-não como os 
professores da lei.  (Mark 1:21-22 inglês simples). 
 
Imagine um sábio Professor vindo à sua igreja e ensinando lições surpreendentes.  Em algum 
momento ele revela que é Deus. 
 
Havia um homem na sinagoga com um espírito maligno.  De repente, ele gritou: Jesus de Nazaré!  
O que você quer com a gente?  Veio aqui para nos destruir?  Eu sei quem você é-o Santo de Deus!  
Mas Jesus parou o espírito maligno.  Jesus disse, pare de falar e saia do homem!  O espírito maligno 
empurrou o homem ao redor.  Ele gritou alto e saiu do homem.  As pessoas ficaram chocadas.  Eles 
começaram a perguntar um ao outro, o que é isso?  Um novo ensinamento?  Com autoridade Jesus 
comanda espíritos malignos e eles obedecem-lhe.  E assim, a notícia sobre Jesus saiu imediatamente 
para toda a área em torno da terra da Galiléia.  (Mark 1:23-28 inglês simples). 
 
A propósito, uma reviravolta interessante, especialmente quando comparamos a conta anterior aos 
exorcismos modernos, com relatos de demônios admoestando os exorcistas: 
 
Jesus curou as muitas pessoas que tinham muitos tipos de doenças.  Ele também jogou fora muitos 
demônios.  Ele não permitia que os demônios falassem, porque os demônios sabiam quem ele era.  
Mark 1:34 inglês simples). 
 
Mais informações, incluindo o testemunho do inimigo: 
 
Demônios estavam saindo de muitas pessoas, gritando, você é o filho de Deus!  Mas Jesus não 
deixaria os demônios dizerem mais nada; os demônios sabiam que Jesus era o Messias.  (Lucas 4:41 
Inglês Simples). 
 
Enquanto ele falava essas coisas para eles, eis que veio um certo governante, e adorou-o, dizendo: 
minha filha está até agora morta: mas venha e coloque sua mão sobre ela, e ela viverá.  E Jesus 
levantou-se, e seguiu-o, assim como seus discípulos.  E quando Jesus entrou na casa do governante, 
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e viu os trovadores e as pessoas fazendo um barulho, disse-lhes, dar lugar: para a empregada não 
está morto, mas dorme.  E eles riram dele para zombar.  Mas quando as pessoas foram apresentadas, 
ele entrou, e tomou-a pela mão, ea empregada surgiu.  E a fama deste país foi para toda aquela terra.  
(Mateus 9:18-19, 23-26).  Primeiro, note que o governante tinha fé em Jesus, então Jesus foi.  Jesus 
chegou lá tarde demais, e "eles" desprezaram Jesus.  Jesus, onisciente, sabia disso, e Jesus, todo-
poderoso, a ressuscitou.  Esta é também uma lição importante no poder de Jesus sobre a morte em 
sua própria ressurreição posterior. 
 
E, eis que uma mulher, que estava doente com uma questão de sangue de doze anos, veio atrás dele, 
e tocou a bainha de sua vestimenta: porque ela disse dentro de si, se eu puder, mas tocar sua 
vestimenta, eu serei inteiro.  Mas Jesus virou-o sobre, e quando ele a viu, ele disse, filha, ser de bom 
conforto; sua fé o fez inteiro.  E a mulher foi feita toda a partir daquela hora.  Mateus 9:20-22).  
Este episódio teve lugar no caminho para a casa do governante na passagem anterior.  Esta mulher 
talvez não compreendeu completamente a onipotência, mas ela tinha fé no poder deste homem 
Jesus.  Não importava como ela entendia, sua onipotência a curava. 
 
 
JESUS RESPONDE A SATANÁS 
 
A necessidade do Messias foi devido ao primeiro pecado.  Isto é, Jesus Cristo teve que morrer para 
a remissão de nossos pecados resultantes de nossa natureza pecaminosa devido ao pecado original.  
Então o Messias veio para conquistar o pecado. 
 
Quem criou o pecado?  Posso dizer que Deus não o fez.  E Deus viu cada coisa que ele tinha feito, 
e, eis que foi muito bom.  E a noite e a manhã foram o sexto dia.  (Gênesis 1:31).  Quando Deus 
terminou a criação, ele chamou tudo de "muito bom", que ele não teria e não poderia ter dito se o 
pecado existia naquela época.  Satanás criou o pecado quando ele e um terço dos anjos caíram.  
Satanás persuadiu a humanidade a pecar quando ele tentou Eva. 
 
Portanto, a primeira tarefa de Cristo depois de estabelecer que ele é o Messias era mostrar poder 
sobre Satanás e pecado.  Satanás teve o prazer de obrigar e não perdeu tempo em tentar Jesus no 
deserto.  O Messias venceu.  O Messias venceu.  Meu Messias venceu. 
 
E quando (Satanás) veio a ele, ele disse, se você for o filho de Deus, ordeno que estas pedras sejam 
feitas de pão.  Mas (Jesus) respondeu e disse, está escrito, o homem não deve viver apenas pelo pão, 
mas por cada palavra que procede fora da boca de Deus.  (Mateus 4:3-4.)  Jesus aponta para a 
importância da vida espiritual sobre a vida material.  Jesus está apenas começando seu Ministério de 
revelar a onisciência e onipotência de Deus. 
 
Então o diabo o levou para a cidade sagrada, e setteth-lo em um pináculo do templo, e disse-lhe: se 
você for o filho de Deus, lança-te para baixo: porque está escrito, ele deve dar a sua carga anjos 
sobre você: e em suas mãos eles devem carregá-lo , para que a qualquer momento você traço seu pé 
contra uma pedra.  Jesus disse-lhe: está escrito novamente, você não deve tentar o senhor seu Deus.  
(Mateus 4:5-7).  Satanás conhece bem o poder de Jesus.  Jesus não precisa da ajuda dos anjos que 
ele criou.  Ele admoesta Satanás novamente espiritualmente, ignorando o físico. 
 
Novamente, o diabo o tira de uma montanha superior, e sheweth-lhe todos os reinos do mundo, e a 
glória deles; E disse-lhe, todas estas coisas que eu lhe darei, se você cair e me adorar.  Em seguida, 
disse Jesus a ele, levá-lo, portanto, Satanás: pois está escrito, você deve adorar o senhor seu Deus, e 
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ele só servirá.  (Mateus 4:8-10).  Novamente Satanás tenta com o físico.  Jesus repreende-o com a 
lei espiritual. 
 
 
JESUS E O MUNDO MATERIAL 
 
Por toda a vida e Ministério de Jesus, ele teve uma visão fraca sobre posses mundanas e touted 
recompensas celestiais.  Ele encorajou seus seguidores a vender o que eles próprios, dar aos pobres, 
e segui-lo.  Se tivéssemos uma perspectiva celestial, provavelmente iríamos reagir da mesma forma 
às coisas da carne.  Imagine se você dirigisse para casa ao céu todas as noites e viesse à terra todos 
os dias para trabalhar, tentando ganhar seguidores para o Messias.  O que está na terra é de 
nenhuma comparação com o céu, tão magro que você não iria querer.  (Talvez se compare a saltar 
para fora do carro para competir com alguns abutres sobre uma estrada matar.) 
 
Regozijar-se, e ser superior feliz: para grande é a sua recompensa no céu: por tão perseguidos que 
os profetas que estavam diante de você.  (Mateus 5:12).  Depois de declarar que os pobres, os 
mansos, os misericordiosos são abençoados, Jesus diz a multidão de uma recompensa eterna espera.  
Naquela época eles não entendiam completamente.  Jesus estava pavimentando a maneira que um 
dia poderiam compreender. 
 
JESUS ENTRE OS PECADORES 

 
 

Continuando na estrada Kill exemplo, se você veio para a estrada para convidar urubus para uma 
festa, você tem que ir para onde os abutres ir.  Jesus foi para os pecadores e para os enfermos, as 
pessoas que mais precisavam dele.  Os hipócritas e os ricos tinham pouco uso para a água viva de 
Cristo. 
 
E, eis que lhe trouxeram um homem doente da paralisia, deitado sobre uma cama: e Jesus vendo a 
sua fé disse ao doente da paralisia; Filho, seja de bom ânimo; seus pecados serão perdoados.  E, eis 
que alguns dos escribas disseram dentro de si, este homem blasphemeth.  E Jesus sabendo que seus 
pensamentos diziam, por que você pensa mal em seus corações?  Pois se é mais fácil, dizer, que 
seus pecados sejam perdoados; ou dizer, levantar-se, e andar?  Mas que você pode saber que o filho 
do homem tem poder na terra para perdoar os pecados, (então disse que ele para o doente da 
paralisia), levantar-se, tomar a sua cama, e ir para a sua casa.  (Mateus 9:2-6).  Você e eu 
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aprendemos sobre Jesus depois que toda a história foi escrita.  O povo de seu dia só aprendeu como 
ele revelou.  Esta passagem demonstra a plena autoridade de Cristo espiritual e fisicamente. 
 
E aconteceu, como Jesus sentou-se em carne na casa, eis que muitos donos de casas e pecadores 
vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos.  E quando os fariseus o viram, eles disseram aos 
seus discípulos: por que come seu mestre com os donos e os pecadores?  Mas quando Jesus ouviu 
isso, disse-lhes, eles que são inteiros não precisam de um médico, mas que estão doentes.  Mas vá 
você e aprenda o que significa, eu terei piedade, e não sacrifício: porque eu não vim para chamar os 
justos, mas os pecadores ao arrependimento.  (Mateus 9:10-13).   
 
Para Satanás trabalhar seu mal, onde ele poderia ser o mais eficaz?  Que tal em uma igreja?  Por que 
perder tempo com aqueles já perversos?  Seria mais eficaz trabalhar contra as igrejas mais 
evangélicas?  Assim, com Jesus, os piores pecadores, não em todos os hipócritas, precisavam mais 
dele. 
 
 
JESUS E OS FARISEUS 
 
E ele disse, em verdade eu vos digo, nenhum profeta é aceito em seu próprio país.  (Lucas 4:24). 
 
No drama na tela de prata e na tela pequena, nossos heróis enfrentam probabilidades impossíveis, 
armadilhas inescapáveis, e traição quase perfeita.  Eles sempre encontram uma saída (sabemos que 
eles vão).  Jesus enfrentou situações muitas vezes que teriam nos feito, mas como nossos heróis de 
atuação, ele sempre escapou. 
 
Os fariseus eram uma das três principais seitas de judeus, literalmente "as pessoas separadas".  
Seguiram estritamente as leis do mosaico e costumes Jewish.  Os fariseus acreditavam na 
recompensa eterna baseada em obras.  No dia de Jesus eles também estavam adicionando à lei.  Esta 
autojustiça levou à acusação de Jesus dos fariseus como "hipócritas." 
 
Um sábado ele estava andando pelos Wheatfield quando seus discípulos começaram a arrancar as 
orelhas de trigo como eles foram.  Então os fariseus disseram-lhe: "Olha!  Por que eles estão 
fazendo o que no sábado é ilegal?   "Você nunca leu, " Jesus respondeu:  "o que Davi fez quando a 
necessidade surgiu e ele e seus homens estavam famintos, como ele entrou na casa de Deus no alto 
sacerdócio de Abiatar, e comeu os pães apresentados-que ninguém, mas os sacerdotes são 
autorizados a comer-e deu alguns aos seus homens também?  E Jesus lhes disse:  "o sábado foi feito 
para o homem, não para o homem para o sábado; para que o filho do homem seja senhor mesmo do 
sábado. "  (Mark 2:23-28 WEY).  Os fariseus odiavam Jesus e procuravam qualquer desculpa para o 
desmontar.  Jesus vira as mesas com: "o sábado foi feito para o homem." 
 
E (os fariseus) questionou-o,  "é certo para curar as pessoas no sábado?"  Sua intenção era trazer 
uma acusação contra ele.   "Qual de vocês está lá", respondeu ele,  "quem, se ele tem, mas uma 
única ovelha e ele cai em um buraco no sábado, não vai colocar a preensão dele e levantá-lo?  Não é 
um homem, no entanto, muito superior a uma ovelha?  Portanto, é certo fazer o bem no sábado. "  
(Mateus 12:10-12).  Jesus deve ter se encolheu cada vez que viu os fariseus lá esperando por ele, 
bem como eu fiz quando vi um valentão.  Claro que os fariseus não eram fósforos, apenas irritantes.  
Mas, graças à persistência dos fariseus, nos beneficiamos até hoje das lições e palavras de Jesus.  Os 
fariseus estavam preocupados com o sábado, novamente, e Jesus, novamente, os levou para a tarefa. 
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Os fariseus maravilham-se com a sabedoria deste homem, Jesus.  Jesus responde a esta pergunta, e 
diz, a rainha do Sul erguer-se-á no julgamento com esta geração, e condená-la-á: porque veio das 
partes mais remotas da terra para ouvir a sabedoria de Salomão; e, eis que um maior do que 
Salomão está aqui.  (Mateus 12:42). 
 
Os fariseus também vieram até ele, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito que um homem guarde a sua 
esposa por todas as causas?  E ele respondeu e disse-lhes: você não leu, que o que os fez no início 
os fez masculino e feminino, e disse, para esta causa um homem deixar pai e mãe, e deve se unir a 
sua esposa: e eles Twain será uma carne?  Portanto, eles não são mais Twain, mas uma carne.  O 
que, portanto, Deus uniu-se, não deixe o homem desmontar.  Eles dizem a ele, por que Moisés então 
ordenou a dar uma escrita de divórcio, e para colocá-la fora?  Ele disse a eles, Moisés por causa da 
dureza de seus corações sofreram você para afastar suas esposas: mas desde o início não era assim.  
E digo-vos, quem quer que guarde a sua mulher, excepto que seja por, e que se case com outro, 
comete adultério: e aquele que marrieth a ela que é afastada, comete adultério.  (Mateus 19:3-9).  
Jesus habilmente contra a presunção dos fariseus, dizendo-lhes que as leis foram estabelecidas para 
suas fraquezas.  Os fariseus compreendiam as leis do homem, mas não a mente de Deus. 
 
Então (os fariseus) veio a ele.  "Rabbi, " eles disseram,  "sabemos que você é um homem verdadeiro 
e você não temer qualquer um; para você não reconhecer distinções humanas, mas ensinar a 
maneira de Deus verdadeiramente.  É permitido pagar imposto de voto a César, ou não?  Devemos 
pagar, ou devemos nos recusar a pagar?  Mas ele, sabendo de sua hipocrisia, respondeu:  "por que 
tentar seduzir-me?  Traga-me um xelim para eu olhar.  Eles trouxeram um; e ele perguntou-lhes: "de 
quem é esta semelhança e esta inscrição?"  "Caesar ' s", eles responderam.   "O que é de César", 
respondeu Jesus,  "pagar a César-e que é de Deus, pagar a Deus."  E eles se perguntavam 
excessivamente para ele.  (Mark 12:14-17 WEY).  Eu gosto do rei James formulação do versículo 
17, "render a César as coisas que são de César, e para Deus as coisas que são de Deus.  E eles se 
maravilharam com ele.  Imagine-se a tentar responder aos fariseus.  Eu não posso imaginar que 
grande rigmarole eu teria passado, e que teria terminado em argumento, se ele terminou em tudo. 
 
Mas quando os fariseus ouviram que ele tinha colocado o saduceus em silêncio, eles foram 
reunidos.  Em seguida, um deles, que era um advogado, fez-lhe uma pergunta, tentá-lo, e dizendo, 
mestre, que é o grande mandamento na lei?  Jesus disse-lhe: você deve amar o senhor seu Deus com 
todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com toda a sua mente.  Este é o primeiro e grande 
mandamento.  E o segundo é como ele, você deve amar o seu próximo como a si mesmo.  Sobre 
estes dois mandamentos pendurar toda a lei e os profetas.  (Mateus 22:34-40).  Alguém poderia 
pensar que os fariseus se cansariam de perder argumentos para Jesus.  Todos esses fariseus juntam 
suas cabeças e vêm com perplexos, e Jesus continua recebendo-os! 
 
 
OS ESCRIBAS 
 
Os escribas eram os advogados do grupo que copiavam e interpretavam as leis antigas.  Muitos 
escribas tinham seus próprios discípulos.  Eles eram, sem dúvida, pelo menos ciumentos deste 
recém-chegado, Jesus, e detestava a sua mudança de respeito pela Lei Mosaica. 
 
Então veio a Jesus um partido de fariseus e escribas de Jerusalém, que perguntou:  "por que seus 
discípulos transgredir a tradição dos anciãos por não lavar as mãos antes das refeições? "  "por que 
você, também, " ele retrucou,  "transgredir os comandos de Deus para o bem da sua tradição?  
Porque Deus disse, ' Honre seu pai e sua mãe '; e ' deixe-o que insulta pai ou mãe ser certamente 
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colocado à morte '; Mas você-isto é o que você diz: ' se um homem diz a seu pai ou mãe, que é 
consagrada, o que quer que seja, que de outra maneira você deve ter recebido de mim-ele será 
absolvido de honrar seu pai '; e então você revogou a palavra de Deus para o bem da sua tradição.  
Hipócritas!  Bem que Isaías profetizar de você,  "Este é um povo que me honram com seus lábios, 
enquanto seu coração está longe de mim; Mas é em vão que eles me veneram, enquanto eles 
estabelecem preceitos que são meras regras humanas. "  Então, quando ele tinha chamado o povo 
para ele, Jesus disse:  "ouvir e entender.  Não é o que entra na boca de um homem que o desfile; 
Mas é o que sai de sua boca-que desfiles um homem.  (Mateus 15:1-11 WEY).  Os fariseus, 
reforçados pelos escribas, ganharam força em números, embora falsa força.  Eles podem não ser 
fósforos para o senhor. 
 
E aconteceu que, como Jesus sentou-se na carne em sua casa, muitos donos de casas e pecadores 
sentaram-se também junto com Jesus e seus discípulos: pois havia muitos, e eles o seguiram.  E 
quando os escribas e fariseus o viram comer com os donos de um pub e os pecadores, eles disseram 
aos seus discípulos, como é que ele come e bebe com os donos de um pub e de um pecador?  
Quando Jesus o ouviu, disse-lhes, eles que são inteiros não precisam do médico, mas que estão 
doentes: Eu vim não chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.  E os discípulos de 
João e dos fariseus costumavam jejuar: e eles vêm e dizem a ele, por que os discípulos de João e dos 
fariseus jejuam, mas seus discípulos não jejuam?  E Jesus lhes disse: podem os filhos do câmara 
nupcial rápido, enquanto o noivo está com eles?  Contanto que eles tenham o noivo com eles, eles 
não podem jejuar.  Mas os dias virão, quando o noivo será tirado deles, e então eles jejuarão 
naqueles dias.  Mark 2:15-20).  Os escribas e fariseus novamente estão preocupados com "a lei".  
Eles escolheram não entender que Deus estava com eles em Cristo.  A resposta de Jesus é 
fundamentalmente que a preocupação pela vida eterna é mais importante do que as leis.  O interesse 
dos fariseus pela lei era meramente um espetáculo, além disso. 
 
E os escribas que vieram de Jerusalém disseram, ele tem Belzebu, e pelo príncipe dos demônios 
casteth ele fora demônios.  E ele chamou-os a ele, e disse-lhes em parábolas, como Satanás pode 
expulsar Satanás?  E se um reino for dividido contra si mesmo, esse reino não pode ficar.  E se uma 
casa for dividida contra si mesma, essa casa não pode ficar.  E se Satanás se ergue contra si mesmo, 
e se divide, ele não pode ficar, mas tem um fim.  Nenhum homem pode entrar na casa de um 
homem forte, e estragar seus bens, exceto que ele vai primeiro vincular o homem forte; e então ele 
vai estragar a sua casa.  Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos 
homens, e blasfêmias com que soever eles blasfemarão: mas aquele que blasfema contra o Espírito 
Santo nunca perdoa, mas corre o risco de condenação eterna: porque eles disseram, ele tem um 
espírito impuro.  (Marcos 3:22-30).  Agora os fariseus amigos estão em um novo chute.  Eles 
perdem toda vez que trazem o sábado com Jesus, então agora eles recorrem a acusá-lo de ter 
poderes de Satanás.  Por que eles pensariam que Satanás expulsaria Satanás?  Esse é o ponto de 
Jesus, que ele usa para virar a mesa sobre os fariseus. 
 
Os saduceus eram geralmente os oponentes se os fariseus.  Um partido judaico de sumos sacerdotes, 
eles tomaram lei apenas da escritura, mas negou qualquer referência à vida eterna.  O saduceus 
também negou espíritos e anjos.  João Batista se refere a eles como víboras (Matt.  3:7). como 
membros do Sinédrio, juntamente com os fariseus, Paulo, o Apóstolo, foi capaz de enganá-los e 
colocá-los em desacordo entre si.  O impulso principal de saduceus com Jesus era envergonhá-lo 
com perguntas sobre a vida eterna. 
 
Então venha a ele o saduceus, que dizem que não há ressurreição; e eles perguntaram-lhe, dizendo: 
mestre, Moisés escreveu-nos, se o irmão de um homem morrer, e deixar a sua esposa para trás, e 
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não deixar nenhum filho, que seu irmão deve tomar sua esposa, e levantar sementes para seu irmão.  
Agora havia sete irmãos: e o primeiro tomou uma esposa, e morrer não deixou nenhuma semente.  E 
a segunda levou-a, e morreu, nem deixou qualquer semente: eo terceiro também.  E os sete tiveram 
ela, e não deixou nenhuma semente: o último de toda a mulher morreu também.  Na ressurreição, 
portanto, quando eles se erguerão, cuja esposa será dela?  para os sete tinha ela para esposa.  E Jesus 
respondendo lhes disse: você não, portanto, erra, porque você não conhece as escrituras, nem o 
poder de Deus?  Pois quando eles devem ressuscitar dos mortos, eles não se casam, nem são dadas 
no casamento; Mas são como os anjos, que estão no céu.  E como tocar os mortos, que eles sobem: 
você não leu no livro de Moisés, como no arbusto Deus falou-lhe, dizendo: Eu sou o Deus de 
Abraão, eo Deus de Isaac, eo Deus de Jacó?  Ele não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos: 
você, portanto, fazer muito errar.  (Marcos 12:18-27).  Curiosamente, o saduceus usar uma pergunta 
sobre a vida após a morte para tentar enganar Jesus, e eles não acreditam na vida após a morte. 
 
 
OS PRINCIPAIS SACERDOTES E OS ANCIÃOS 
 
Os principais sacerdotes do dia de Jesus eram remanescentes dos dias do templo e dos sumos 
sacerdotes.  Os principais sacerdotes eram nomeados essencialmente políticos.  Os anciãos saíram 
do sistema tribal de Israel.  Os anciãos eram o homem mais velho de uma família, e às vezes um 
daqueles anciãos nomeados pela aldeia como seu ancião coletivo. 
 
E quando ele entrou no templo, os principais sacerdotes e os anciãos do povo vieram até ele como 
ele estava ensinando, e disse, por que autoridade você faz essas coisas?  e quem lhe deu esta 
autoridade?  E Jesus respondeu-lhes e disse-lhes, eu também lhe pedirei uma coisa, que se você me 
disser, eu em como sábio dir-lhe-á por que autoridade eu faço estas coisas.  O batismo de João, de 
onde era? do céu, ou dos homens?  E eles raciocinaram com eles mesmos, dizendo, se devemos 
dizer, do céu; Ele nos dirá, por que não acreditou nele?  Mas se nós devemos dizer, de homens; 
tememos o povo; para todos, mantenha John como um profeta.  E eles responderam a Jesus, e 
disseram, não podemos dizer.  E ele disse-lhes: nem vos digo com que autoridade faço estas coisas.  
(Mateus 21:23-27).  Este foi um exemplo supremo de fé.  Pela fé, podia-se ver que Jesus era de 
Deus.  Jesus não deve precisar dizer a ninguém com seus olhos espirituais abertos por que 
autoridade ele faz "essas coisas".  O embaraço Supremo para os principais sacerdotes e anciãos é 
que Jesus se recusou a responder a sua pergunta, e eles foram feitos tolos no processo. 
 
 
O GOVERNANTE DA SINAGOGA 
 
E ele estava ensinando em uma das sinagogas no sábado.  E, eis que havia uma mulher, que tinha 
um espírito de enfermidade de dezoito anos, e foi curvou-se juntos, e não poderia em nenhum sábio 
levantar-se.  E quando Jesus a viu, ele a chamou para ele, e disse a ela, mulher, você está solto da 
sua enfermidade.  E ele colocou as mãos sobre ela: e imediatamente ela foi feita em linha reta, e 
glorificado Deus.  E o governante da sinagoga respondeu com indignação, porque que Jesus tinha 
curado no dia de sábado, e disse ao povo, há seis dias em que os homens devem trabalhar: neles, 
portanto, vir e ser curado, e não no dia de sábado.  O senhor, em seguida, respondeu-lhe, e disse: 
você hipócrita, não cada um de vocês no Sabbath perder o seu boi ou o seu rabo do estábulo, e levá-
lo embora para molhar?  E não deve esta mulher, sendo uma filha de Abraão, a quem Satanás tem 
vinculado, lo, estes dezoito anos, ser solto a partir deste vínculo no dia de sábado?  E quando ele 
tinha dito essas coisas, todos os seus adversários estavam envergonhados: e todas as pessoas se 
alegraram por todas as coisas gloriosas que foram feitas por ele.  (Lucas 13:10-17).  A humanidade 
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tem menos necessidade do que a fera do campo?  Jesus faz uma ilustração brilhante dando 
justificativa para a cura de um aflito (que, por sinal, é provocado por Satanás e pecado) filha de 
Abraão. 
 
 
JESUS DESAFIADO POR SEUS DISCÍPULOS 
 
Discípulos desafiando o mestre me lembra de crianças desafiando seus pais.  Ou seja, a natureza das 
perguntas dos discípulos é muitas vezes infantil.  "Quem você mais gosta?" 
 
Só então os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: "quem é mais alto do que outros no Reino dos 
céus?"  Então, ele chamou uma criança para ele, e, oferecendo-lhe ficar no meio deles, disse: "na 
verdade solene eu digo que a menos que você se transformar e se tornar como criancinhas, você em 
nenhum caso ser admitido no Reino dos céus.  Quem, portanto, deve humilhar-se como este jovem 
filho, ele é quem é superior aos outros no Reino dos céus.  E quem por minha causa receber uma 
criança como esta, recebe-me.  Mas quem quer que seja a queda de um desses pequeninos que crê 
em mim, seria melhor para ele ter uma pedra pendurada em seu pescoço e ser afogada nas 
profundezas do mar.   "Cuidado de nunca desprezar um desses pequeninos, pois digo-vos que no 
céu os seus anjos têm acesso contínuo ao meu pai que está no céu.  (Mateus 18:1-6, 10 WEY).  Os 
discípulos são infantis para perguntar quem classifica mais alto?  Talvez não seja diferente de nos 
perguntarmos quem nosso chefe favorece.  Jesus é o mestre de fazer seu ponto por extremo oposto.  
Ele de fato diz a seus discípulos que o mínimo é maior, e que é por causa de sua inocência, 
mansidão e amor do senhor.  Pode o servo menos ser o maior no amor por seu mestre? 
 
"Alas para o mundo por causa das causas da queda!  Eles não podem senão vir, mas infelizmente 
para cada homem através de quem eles vêm!  Se a sua mão ou o seu pé está fazendo você cair no 
pecado, cortá-la e afastá-la com ele.  É melhor para você entrar na vida aleijado na mão ou pé do 
que para permanecer na posse de duas mãos de som ou pés, mas ser jogado no fogo das idades.  E 
se seu olho está causando você a cair no pecado, rasgá-lo para fora e para fora com ele; é melhor 
para você entrar na vida com apenas um olho, do que permanecer na posse de dois olhos, mas ser 
jogado no Geena de fogo.  (Mateus 18:7-9 WEY).  Jesus continua a responder à pergunta feita em 
Mateus 18:1.  Esta é uma lição de dedicação ao senhor.  Todo pecado é contra o senhor, mesmo 
quando é contra o homem.  Jesus nos diz nesta lição para evitar a tentação a todo custo.  (Grande 
será a nossa recompensa no céu.).  As Escrituras nos dizem, para todos pecaram, e vêm aquém da 
glória de Deus; (Romanos 3:23).  Todo o Ministério de Jesus leva à boa nova da salvação através 
dele, disponível para o pior pecador, 24Being justificada livremente por sua graça através da 
redenção que está em Cristo Jesus: 25Whom Deus tem estabelecido para ser uma propiciação 
através da fé em seu sangue, para declarar a sua justiça para a remissão de pecados que são 
passados, através da paciência de Deus; (Romanos 3:24-25). 
 
Então veio Pedro para ele, e disse: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, e eu 
perdoá-lo?  até sete vezes?  Jesus disse-lhe: não vos digo, até sete vezes: mas, até 70 vezes sete.  
(Mateus 18:21-22).  Os discípulos perguntaram a Jesus estas perguntas porque queriam aprender, ou 
foi por algum tipo de valor de choque?  Perguntei ao meu professor de Ciências do ensino médio se 
o material quente no meio da Terra poderia ser um inferno.  Eu me meti em problemas.  Então, se 
Pedro tivesse perguntado: "devemos perdoar mil vezes?"  Jesus teria dito, Nay, mil vezes mil. 
 
Então veio a ele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o, e desejando uma certa 
coisa dele.  E ele disse-lhe: o que você quer?  Ela disse-lhe: conceda-lhe que estes meus dois filhos 
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podem sentar-se, o da sua mão direita, e o outro à esquerda, no seu reino.  Mas Jesus respondeu e 
disse, você não sabe o que você pergunta.  Você é capaz de beber do cálice que eu vou beber, e de 
ser batizado com o batismo que eu sou batizado com?  Dizem-lhe que somos capazes.  E ele disse-
lhes: você deve beber de fato o meu cálice, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado com: 
mas para sentar na minha mão direita, e à minha esquerda, não é meu para dar, mas será dado a eles 
para quem está preparado de meu pai.  E quando o (outro) dez ouviu, eles foram movidos com 
indignação contra os dois irmãos.  (Mateus 20:20-24).  Este pequeno cenário surgiu pela mãe de 
dois dos discípulos, mas os outros discípulos ficaram ressentidos com uma questão que Pedro 
anteriormente levantou.  A mãe queria status elevado para seus filhos.  Os discípulos perguntaram: 
"quem é o maior no céu" há apenas dois capítulos?  É natural para uma mãe querer o máximo ou o 
melhor para seus filhos, mas como Jesus respondeu, ela não sabia o que ela pediu.  Mas Jesus 
chamou-os a ele, e disse, você sabe que os príncipes dos gentios exercem o domínio sobre eles, e 
aqueles que são grande autoridade do exercício em cima deles.  Mas não deve ser assim entre vós: 
mas quem vai ser grande entre vós, deixe-o ser o seu ministro; E quem quer que seja o chefe entre 
vós, que seja seu servo: mesmo que o filho do homem não veio para ser ministrado, mas para 
ministrar, e dar a sua vida um resgate para muitos.  (Mateus 20:25-28).  Jesus dá glória ao pai.  
Jesus veio para ministrar, não para ser adorado. 
 
 
A RESPOSTA FINAL 
 
Jesus sempre teve uma boa resposta, uma boa defesa.  Jesus teve um ataque poderoso, também: 
Então, cercado pelos fariseus, ele fez-lhes uma pergunta: e sobre o Messias?  De quem é o filho?  O 
filho de Davi, eles responderam.  Então por que Davi, falando a inspiração do Espírito Santo, o 
chama de senhor?  Jesus perguntou.  Para Davi disse, Deus disse ao meu senhor, sente-se à minha 
mão direita até que eu ponha seus inimigos seus pés.  Desde que Davi o chamou de "senhor", como 
ele pode ser meramente seu filho?  Eles não tinham resposta.  E depois disso ninguém se atreveu a 
fazer-lhe mais perguntas.  Mateus 22:41-46 LVB). 
 
Jesus teve uma blitz final para os fariseus, e os escribas também; uma dissertação conhecida como 
"as sete aflições:" 
 
Então disse Jesus às multidões e aos seus discípulos, "os escribas e os fariseus sentam-se no assento 
de Moisés; Então pratique e observe o que eles dizem, mas não o que eles fazem; Pois pregam, mas 
não praticam.  Eles ligam pesados fardos, difícil de suportar, e colocá-los sobre os ombros dos 
homens; Mas eles próprios não vão movê-los com o dedo. 
 
Eles fazem todos os seus atos para ser visto por homens; Porque eles fazem sua phylacteries ampla 
e suas franjas longas, e eles amam o lugar de honra em festas e os melhores lugares nas sinagogas, e 
saudações nos lugares do mercado, e sendo chamado de rabino por homens.  Mas você não deve ser 
chamado de rabino, pois você tem um professor, e vocês são todos irmãos.  E não chame nenhum 
homem de seu pai na terra, pois você tem um pai, que está no céu.  Nem ser chamado de mestres, 
pois você tem um mestre, o Cristo. 
 
Aquele que é maior entre vós será seu servo; Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar 
será exaltado. 
 
"Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!  Porque você fechou o Reino do céu contra os 
homens; para você nem entrar em si mesmo, nem permitir que aqueles que entraram para ir dentro  
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Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!  para você atravessar o mar e terra para fazer um único 
proselitismo, e quando ele se torna um proselitismo, você torná-lo duas vezes mais um filho do 
inferno como vocês.  "Ai de você, Guias cegos, que dizem, ' se qualquer um Jura pelo templo, não é 
nada; Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, ele está vinculado por seu juramento.’  Seus tolos 
cegos!  Para o que é maior, o ouro ou o templo que fez o ouro sagrado?  E você diz, ' se qualquer 
um Jura pelo altar, não é nada; Mas se alguém jurar pelo dom que está no altar, ele está vinculado 
por seu juramento.  Seus cegos!  Para o que é maior, o presente ou o altar que faz o dom sagrado?  
Então aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo nele; e aquele que jura pelo templo, jura por 
ele e por ele que habita nele; e aquele que jura pelo céu, Jura pelo trono de Deus e por ele que se 
senta sobre ele. 
 
"Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!  para você dízimo hortelã e Dill e Cumming, e 
negligenciaram os assuntos pesadas da lei, justiça e misericórdia e fé; Estes você deveria ter feito, 
sem negligenciar os outros.  Você Guias cegos, esticando um mosquito e engolindo um camelo! 
 
"Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!  para você limpar o exterior do copo e da placa, mas por 
dentro eles estão cheios de extorsão e rapacidade.  Seu fariseu cego!  primeiro limpe o interior do 
copo e da placa, que o exterior também pode ser limpo. 
 
"Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!  Pois vocês são como tumbas caiadas, que aparentemente 
parecem bonitas, mas dentro delas estão cheias de ossos de homens mortos e toda a inlimpeza.  
Então você também aparenta ser justo com os homens, mas dentro de você está cheio de hipocrisia 
e iniqüidade. 
 
"Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas!  para você construir os túmulos dos profetas e adornar os 
monumentos dos justos, dizendo: ' se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos 
tomado parte com eles em derramar o sangue dos profetas. 
 
Assim, vocês testemunham contra vocês mesmos, que são filhos daqueles que assassinaram os 
profetas.  Encha, então, a medida de seus pais.  Serpentes, bando de víboras, como é que vão 
escapar de serem condenados ao inferno? 
 
Portanto, eu vos envio profetas e sábios e escribas, alguns dos quais você vai matar e crucificar, e 
alguns que você vai flagelar em suas sinagogas e perseguir de cidade em cidade, que em cima de 
você pode vir todo o sangue justo derramado na terra, do sangue de Abel inocente para o sangue de 
Zacarias o filho de Barachiah, que você assassinou entre o santuário e o altar.  Verdadeiramente, eu 
digo a você, tudo isso virá sobre esta geração. 
 
"Ó Jerusalém, Jerusalém, matando os profetas e apedrejando aqueles que são enviados para você!  
Quantas vezes eu teria reunido seus filhos juntos como uma galinha reúne sua ninhada suas asas, e 
você não faria!  Eis que sua casa está abandonada e desolada.  Pois eu lhe digo, você não vai me ver 
novamente, até que você diga, "Bendito é aquele que vem em nome do senhor."  (Mateus 23:1-39 
VRS).  Como um jovem, eu amei quando o herói virou a mesa sobre os bandidos.  O Lone Ranger 
assobiava por prata, tonto lhe atirava uma arma, e eles conseguiam a queda sobre os caras de 
chapéus pretos.  Nesta passagem, Jesus "recebe a queda sobre eles" e assalta os bandidos como eu 
queria que ele a todos os capítulos.  Os fariseus se preocupam com a lei humana, não com a lei de 
Deus.  Jesus os condena por isso e os chama de hipócritas. 
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AS RECOMPENSAS DO MESSIAS 
 
Vinde a mim, todos vós que o trabalho e são pesados carregados, e eu vou dar-lhe descanso.  Leve o 
meu jugo sobre você, e aprender de mim; Porque eu sou manso e humilde no coração: e você deve 
encontrar descanso para suas almas.  Pois meu jugo é fácil, e meu fardo é leve.  (Mateus 11:28-30).  
Nós amamos nossos filhos e netos.  Nós não gostamos de vê-los sofrer.  Como avô eu quero fazer 
qualquer coisa que eu posso para os meus entes queridos para mantê-los do mal e fazê-los felizes, 
mesmo que eu tenho que sofrer um pouco.  Jesus se sente assim sobre sua criação.  Ele morreu por 
nós. 
 
A missão de Jesus nesta terra não era para mostrar o quão inteligente ele poderia ser.  Sua missão 
foi revelada em Isaías Capítulo 53, entre outros lugares: 
 
Quem acreditou no que ouvimos?  E a quem foi revelado o braço do senhor?  Pois ele cresceu 
diante dele como uma planta jovem, e como uma raiz fora do solo seco; Ele não tinha nenhuma 
forma ou comelino que devemos olhar para ele, e nenhuma beleza que devemos desejá-lo.  Ele foi 
desprezado e rejeitado pelos homens; um homem de tristezas, e familiarizado com a dor; e como um 
de quem os homens escondem seus rostos ele foi desprezado, e nós o estimamos não.  Certamente 
ele tem suportado nossas mágoas e carregou nossas mágoas; no entanto, nós o estimamos ferido, 
ferido por Deus, e aflitos.  Mas ele foi ferido por nossas transgressões, ele estava machucado por 
nossas iniqüidades; sobre ele foi o castigo que nos fez inteiros, e com suas listras Estamos curados.  
Todos nós gostamos de ovelhas ter ido extraviado; Nós transformamos cada um à sua maneira; e o 
senhor colocou nele a iniqüidade de todos nós.  Ele foi oprimido, e ele foi afligido, mas ele não 
abriu a boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que antes de seus 
tosquiadores é mudo, então ele abriu não a sua boca.  Por opressão e julgamento, ele foi levado; e 
quanto à sua geração, que considerou que ele foi cortado fora da terra dos vivos, atingida pela 
transgressão do meu povo?  E fizeram sua sepultura com os ímpios e com um homem rico em sua 
morte, embora não tivesse feito nenhuma violência, e não havia nenhum engano em sua boca.  No 
entanto, foi a vontade do senhor para magoá-lo; Ele o colocou em sofrimento; Quando ele se faz 
uma oferenda para o pecado, ele deve ver sua prole, ele prolongará seus dias; a vontade do senhor 
prosperará em sua mão; Ele deve ver o fruto do parto de sua alma e ser satisfeito; pelo seu 
conhecimento deve o justo, meu servo, fazer muitos para ser responsabilizado justo; e ele deve 
suportar suas iniqüidades.  Portanto, vou dividir-lhe uma porção com o grande, e ele deve dividir o 
estrago com o forte; Porque ele derramou sua alma até a morte, e foi numerada com os 
transgressores; no entanto, ele carregou o pecado de muitos, e fez intercessão para os transgressores.  
(Isaías Capítulo 53 VRS). 
 
Jesus iniciou seu ministério depois de ser tentado por Satanás.  Tinha que ser desta maneira-Deus e 
Satanás são tão opostos quanto os opostos começ, até o leste é do oeste.  Jesus teve que desenhar 
uma linha na areia.  Satanás não tem poder sobre Deus; Deus tem todo o poder sobre sua criação, 
incluindo Satanás, a quem ele criou.  Deus nos dá grande poder: na medida em que o leste é do 
Ocidente, até agora ele removeu nossas transgressões de nós.  (Salmos 103:12).  Quando Jesus 
exibiu seu poder sobre Satanás, ele expôs seu poder sobre o céu e a terra. 
 
Satanás é o destruidor.  Jesus é o Salvador.  Você aceitou Jesus como seu Salvador?  Se você quiser, 
apenas reze, "Querido Deus, eu sei que sou um pecador e que você enviou seu filho para morrer por 
meus pecados.  Eu aceito seu dom e quero que Jesus seja meu Salvador pessoal.  Jesus, por favor, 
entra na minha vida e guia-me.  Em nome de Jesus, rezo.  Amém." 
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Capítulo 12.  O Universo 
 

 
 
Os céus declaram a glória de Deus; e o firmamento sheweth seu 
prático.  Dia a dia agudíssima discurso, e noite à noite sheweth 
conhecimento.  Não há discurso nem linguagem, onde sua voz 
não é ouvida.  Sua linha é ido para fora através de toda a terra, e 
suas palavras para o fim do mundo.  Nelas ele estabeleceu um 
tabernáculo para o sol.  (Salmos 19:1-4). 

 
 
O BIG BANG 
 
Quem acendeu o fusível para o Big Bang?  De onde veio todo o assunto que explodiu no Big Bang?  
Será que o assunto sempre foi?  O pensamento evolucionário sempre cai um pouco curto.  Os 
evolucionistas acreditam que as coisas que ainda serão descobertas responderão às suas perguntas. 
 
Por outro lado, se Deus fez tudo, de onde veio o assunto?  Easy-Deus fez matéria, ea ciência nos diz 
como (teoria de Einstein de equivalência de matéria e energia).  Deus fez a matéria da energia.  
Deus diz que ele é onipotente (todo poderoso) e, portanto, não tem limite para a quantidade de 
matéria que ele pode fazer a partir da energia.   
 
Alguns 4000 anos atrás, Moisés escreveu que há um Deus que sempre foi.  Este Deus fez tudo do 
nada.  Este Deus disse que ele é todo-poderoso, onipotente.  Então, 4000 anos antes de Einstein, 
Moisés de alguma forma sabia que Deus poderia fazer matéria de energia.  Por outro lado, todas as 
outras culturas que gravaram divindades escreveu de deuses que eram falíveis.  Alguns escreveram 
sobre muitos deuses em competição.  Quão único é o Deus de Moisés! 
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SABEDORIA E CRIAÇÃO 
 
Os escritos de Salomão não eram um testemunho abundante da criação de Deus.  Assim como sua 
sabedoria refletia o senso comum, e eu acho que os dois necessariamente ir de mão em mão, 
Salomão gravou apenas algumas referências à criação.  As palavras que ele escreveu eram gemas. 
 
A Bíblia ensina que Deus criou tudo o que existe.  Portanto, ele é dono de tudo o que existe.  Como 
Deus nos possui, devemos obedecê-lo.  Obediência a Deus significa que não estamos autorizados a 
fazer muitas das coisas que a carne nos diz é divertido.  Isso, eu sinceramente acredito, é porque o 
mundo ama a evolução.  Levando ensinamentos evolucionários ao cabo, se a vida resultou de 
eventos espontâneos e caóticos de bilhões de anos atrás, então nós próprios e respondemos apenas a 
nós mesmos, ou seja, a carne responde à carne. 
 
O que fora da Bíblia nos deu as convicções para determinar que o assassinato é errado?  Se a 
sociedade educada decidiu que o assassinato é errado, por que a sociedade pode dizer que o aborto 
não é assassinato?  Poderia uma razão ser que nós pensamos que o adultério está bem, se nós não 
somos pegos?  Em alguns casos assassinar um bebê é necessário esconder o adultério.  Por que não 
atirar no pai e deixar o bebê viver? 
 
Eu, e muitos outros, acreditamos que a conta de criação bíblica é verdadeira.  Mais tarde, neste 
capítulo, vou explicar o porquê. 
 
Pense muito sobre essas escrituras de Salomão e que Deus nos fez: 
 
Ele fez cada coisa bonita em seu tempo: também ele pôs o mundo em seu coração, de modo que 
nenhum homem pode descobrir o trabalho que Deus faz desde o início até o fim.  Eu sei que não há 
nada de bom neles, mas para um homem se alegrar, e fazer bem em sua vida.  E também que todo 
homem deve comer e beber, e desfrutar do bem de todo o seu trabalho, é o dom de Deus.  Eu sei 
que, tudo o que Deus pratica, será para sempre: nada pode ser colocado a ele, nem qualquer coisa 
tirada dele: e Deus pratica-lo, que os homens devem temer diante dele.  (Eclesiastes 3:11-14). 
 
O senhor fez todas as coisas para si mesmo: Sim, mesmo os ímpios para o dia do mal (acórdão).  
(Provérbios 16:4). 
 
Se você tem boa visão e boa audição, graças a Deus que os deu a você.  (Provérbios 20:12 LVB). 
 
 
O PAI DE SALOMÃO, O REI DAVI 
 
Deixe-os louvar o nome do Senhor: porque ele ordenou, e eles foram criados.  (Salmos 148:5). 
 
Os livros que eu escrevi que aprofundar mais profundamente o conflito de evolução/criação 
mencionar memórias afeiçoadas de discussões sobre este assunto com o meu pai, de compartilhar 
materiais sobre o assunto, e passeios juntos para ouvir oradores bíblicos criacionistas.  Talvez o pai 
agora tenha completa compreensão das nossas origens porque ele foi para estar com o criador há 
quatro anos. 
 
Meu pai era um homem inteligente.  O pai do Solomon também era esperto.  De fato, Salomão 
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provavelmente aprendeu muito aos pés de seu ancião.  O pai dele era um rei chamado David.  O 
sênior de Salomão escreveu um livro chamado "Salmos", e obviamente o ensinou sobre "o 
começo". 
 
O rei Davi escreveu estas coisas sobre o nosso criador carinhoso: 
 
Os céus são seus, a terra também é sua: como para o mundo e a plenitude deles, você os fundou.  O 
norte e o Sul você os criou: (Salmos 89:11-12A). 
 
Pela palavra do senhor foram os céus feitos; e todo o anfitrião deles pelo sopro de sua boca.  Ele 
reúne as águas do mar juntos como uma pilha: ele estabelece a profundidade em armazéns.  Deixe 
toda a terra temer o senhor: deixe todos os habitantes do mundo ficar em temor dele.  Para ele falou, 
e foi feito; Ele ordenou, e ele ficou rápido.  (Salmos 33:6-9). 
 
No entanto, Deus, meu rei do primeiro, autor de salvar atos em toda a terra, pelo seu poder, você 
divide o mar em dois, e esmaga as cabeças dos monstros nas águas.  Esmagaste as cabeças do 
Leviatã, e deste-lhe comida aos animais selvagens.  Você libertou as molas e riachos, e transformou 
os rios primordiais em terra seca.  O seu é o dia e o seu a noite, você causou sol e luz para existir, 
você fixou todos os limites da terra, você criou o verão e o inverno.  Lembre-se, senhor, a blasfêmia 
do inimigo, um povo tolo insulta o seu nome.  (Salmos 74:12-18 nova Jerusalém). 
 
Sei que o senhor é Deus: é ele que nos fez, e não nós mesmos; Nós somos o seu povo, e as ovelhas 
do seu pasto.  (Salmos 100:3). 
 
Vou elogiá-lo; Porque eu sou terrivelmente e maravilhosamente feito: maravilhosas são as suas 
obras; e que a minha alma conhece bem.  Minha substância não estava escondida de você, quando 
fui feito em segredo, e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra.  (Salmos 139:14-15). 
 
 
O CRIADOR JESUS TEM O COMANDO DA NATUREZA 

 
 
No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.  O mesmo foi no início 
com Deus.  Ele fez todas as coisas; e sem ele não havia nada feito que fosse feito.  (João 1:1-3). 
 
Jesus é Deus e criador.  Ele obviamente tem todo o poder sobre a natureza, como evidenciado por 
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seus atos de cura.  Ele mostrou seu poder sobre mais do que a vida, comandando os elementos para 
obedecer a sua vontade. 
 
Agora, quando ele tinha deixado de falar, ele disse a Simão, lançar para o fundo, e baixar suas redes 
para uma corrente de vento.  E Simon respondeu-lhe: mestre, temos labutado toda a noite, e não ter 
tomado nada: não obstante a sua palavra eu vou deixar para baixo a rede.  E quando eles fizeram 
isso, eles fecharam uma grande multidão de peixes: e seu freio líquido.  E eles acenaram para seus 
parceiros, que estavam no outro navio, que eles deveriam vir e ajudá-los.  E eles vieram, e encheu 
os dois navios, de modo que eles começaram a afundar.  (Lucas 5:4-7). 
 
Quando Jesus, em seguida, levantou os olhos, e viu uma grande empresa vir a ele, ele disse a Filipe, 
de onde vamos comprar pão, que estes podem comer?  E isso ele disse para prová-lo: pois ele 
mesmo sabia o que faria.  Philip respondeu-lhe, 200 tostões no valor de pão não é suficiente para 
eles, que cada um deles pode demorar um pouco.  Um de seus discípulos, André, irmão de Simão 
Pedro, disse-lhe: há um rapaz aqui, que tem cinco pães de cevada, e dois peixes pequenos: mas o 
que eles estão entre tantos?  E Jesus disse: faça os homens sentarem-se.  Agora havia muita grama 
no lugar.  Então os homens se sentaram, em número cerca de 5000.  E Jesus tomou os pães; e 
quando ele tinha dado graças, ele distribuiu aos discípulos, e os discípulos a eles que foram 
estabelecidos; e do mesmo modo dos peixes tanto quanto eles.  Quando eles foram preenchidos, ele 
disse aos seus discípulos, reunir os fragmentos que permanecem, que nada se perde.  
Conseqüentemente juntaram-nos junto, e encheram doze cestas com os fragmentos dos cinco nacos 
da cevada, que remanesceram sobre e acima deles que tinham comido.  (João 6:5-13). 
 
E no quarto relógio da noite Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar.  E quando os discípulos o 
viram caminhando sobre o mar, eles ficaram perturbados, dizendo: é um espírito; e eles clamaram 
por medo.  Mas logo Jesus falou-lhes, dizendo: seja de bom ânimo; Sou eu; Não tenha medo.  
(Mateus 14:25-27). 
 
E surgiu uma grande tempestade de vento, e as ondas bateram no navio, de modo que ele estava 
agora cheio.  E ele estava na parte do obstáculo do navio, dormindo em um travesseiro: e acordá-lo, 
e dizer-lhe, mestre, não importa que nós perecemos?  E ele se levantou, e repreendeu o vento, e 
disse para o mar, a paz, ficar quieto.  E o vento cessou, e houve uma grande calma.  E ele disse-lhes: 
por que você está tão temeroso?  Como é que você não tem fé?  (Marcos 4:37-40). 
 
Quanto à vida em si, só Deus tem "o sopro da vida:" 
 
Agora um certo homem estava doente, chamado Lázaro, de Bethany, a cidade de Maria e sua irmã 
Martha.  Então, quando Maria chegou onde Jesus estava, e o viu, ela caiu aos seus pés, dizendo-lhe: 
Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.  Então eles tiraram a pedra do lugar 
onde os mortos foram colocados.  E Jesus ergueu os olhos, e disse: pai, agradeço-te que me tenhas 
ouvido.  E eu sabia que você me ouvir sempre: mas por causa das pessoas que estão por eu disse 
isso, que eles podem acreditar que você me enviou.  E quando ele assim tinha falado, ele chorou 
com uma voz alta, Lázaro, sair.  E aquele que estava morto saiu, mão e pé amarrado com 
graveclothes: e seu rosto estava ligado com um guardanapo.  Jesus disse-lhes: Soltem-no e deixem-
no ir.  (João 11:1, 32, 41-44). 
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O QUE OS CIENTISTAS DIZEM? 
 
"O cosmos é tudo o que existe e sempre será."  Carl Sagan. 
 
A seguir estão citações de alguns dos mais brilhantes evolucionista-cientistas que o mundo tem para 
oferecer.  (Eu percebo que para alguns, incluindo eu, "brilhante evolucionista-cientista" é um 
paradoxo.)  Estas citações foram extraídas de uma coleção de 130 tais citações encontradas no livro 
de citações revisado das respostas em ministérios de Gênesis (veja notas): 
 

 Na verdade, a evolução tornou-se num sentido uma religião científica; quase todos os 
cientistas aceitaram e muitos estão preparados para "dobrar" suas observações para se 
encaixar com ele.  Professor H. S. Lipson.1 

 O fato da evolução é a espinha dorsal da biologia, e a biologia é assim na posição peculiar 
de ser uma ciência fundada em uma teoria não provada-é então uma ciência ou uma fé?  L. 
Harrison Matthews.2 

 É fácil o suficiente para inventar histórias de como uma forma deu origem a outra, e para 
encontrar razões pelas quais as etapas devem ser favorecidas pela seleção natural.  Mas essas 
histórias não são parte da ciência, pois não há nenhuma maneira de colocá-los à prova.  Dr. 
Colin Patterson.3 

 Os biólogos são simplesmente ingénuos quando falam de experiências concebidas para 
testar a teoria da evolução.  Não é testável.  Professor Whitten.4 

 Os fatos não "falam por si"; são lidos à luz de uma teoria (ênfase adicionada).  Professor 
Stephen Jay Gould.5 

 A pergunta é: você pode me dizer qualquer coisa que você sabe sobre a evolução, qualquer 
uma coisa, e qualquer coisa que é verdade?  Eu tentei essa pergunta sobre a equipe de 
biologia no Museu de campo de história natural e a única resposta que recebi foi o silêncio.  
Dr. Colin Patterson, depois de trabalhar na evolução por 20 anos.6 

 O evolucionismo é um conto de fadas para os adultos.  Professor Louis Bounoure.7 
 Penso, no entanto, que devemos ir mais longe do que isto e admitir que a única solução 

aceitável é a criação.  Professor H. S. Lipson.8 
 Todos os paleontólogos sabem que o registro fóssil contém pouco precioso na forma de 

formas intermediárias; as transições entre os principais grupos são caracteristicamente 
abruptas.  Professor Stephen Jay Gould.9 

 Ao contrário do que a maioria dos cientistas escreve, o registro fóssil não apóia a teoria 
darwiniana da evolução porque é essa teoria (existem várias) que usamos para interpretar o 
registro fóssil.  Ao fazê-lo, somos culpados de raciocínio circular se, em seguida, dizemos 
que o registro fóssil suporta esta teoria.  Dr. Ronald R. West.10 

 Ecoando a crítica feita de crânios habilis de seu pai, ele acrescentou que o crânio de Lucy 
era tão incompleto que a maior parte era "imaginação feita de gesso de Paris", tornando 
assim impossível para tirar qualquer conclusão firme sobre a espécie que ela pertencia.”  
Richard Leakey.11 

 A mudança evolutiva gradual pela seleção natural opera tão lentamente dentro das espécies 
estabelecidas que não pode explicar as principais características da evolução.  Steven M. 
Stanley.12 

 A origem do código genético é o aspecto mais desconcertante do problema das origens da 
vida e uma grande descoberta conceptual ou experimental pode ser necessária antes de 
podermos fazer qualquer progresso substancial.  Dr. Leslie Orgel.13 

 Esses resultados indicam que mesmo os sistemas de rock total podem estar abertos durante o 
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metamorfismo e podem ter mudado seus sistemas isótopos, tornando impossível determinar 
sua idade geológica.  Professor Gunter Faure.14 

 Não se pode negar que de um ponto de vista estritamente filosófico os geólogos estão aqui 
discutindo em um círculo.  A sucessão de organismos foi determinada por um estudo de seus 
restos embutidos nas rochas, e as idades relativas das rochas são determinadas pelos restos 
de organismos que contêm.  R. H. Rastall.15 

 
 
A BÍBLIA E AS ORIGENS 
 
Os cientistas pensam que estão à frente da Bíblia?  "Não, não a Bíblia está errada.  É material 
arcaico escrito há muito tempo por pessoas que mal entendiam o fogo. "  Realmente? 
 

 A Bíblia diz que houve uma inundação mundial.  O registro fóssil mostra evidência de uma 
inundação Mundial (bilhões de coisas mortas enterradas na rocha). 

 A Bíblia diz que o mundo é redondo.  É ele que assenta sobre o círculo da terra, e os seus 
habitantes são como gafanhotos; que estende os céus como uma cortina, e espalha-los como 
uma tenda para residir em: (Isaías 40:22).  Os cientistas, há um dia, descobriram que o 
mundo é redondo.  Lembre-se, antes disso, os cientistas pensavam que o mundo era plano! 

 A terra está pendurada no espaço.  Ele stretcheth para fora do Norte sobre o lugar vazio, e 
hangeth a terra em cima de nada.  (Job 26:7).  Os cientistas acreditaram primeiramente que o 
Atlas carregou o mundo em seus ombros.  A terra não está pendurada em nada. 

 Todos nós somos descendentes de uma mulher, Eve.  Os cientistas estão agora a virar desta 
forma, que havia uma "véspera", na sua "fora da África" postulação. 

 A Bíblia diz que a terra foi dividida nos dias de Peleg.  A terra estava dividida.  Isto pode 
referir-se à deriva continental, ao deslocamento das placas tectônicas. 

 
 
PERGUNTAS SOBRE A CRIAÇÃO BÍBLICA 
 

 SEIS Dias-Deus é todo-poderoso e poderia ter feito tudo em um dia.  Não havia tempo antes 
da criação.  Deus teve que criar tempo também. 

 UM DIA É COMO MIL ANOS-poderia cada dia da criação foram mil anos?  II Pedro 3:8 
registra que com o senhor um dia é como mil anos.  Isto significa meramente que Deus está 
fora do tempo. 

 UM DIA É COMO MIL ANOS, OUTRA VEZ-"desde que a ciência provou a evolução, 
Deus não poderia ter criado em 6 dias ordinários.  Ele deve ter feito isso em 6.000 anos.  
Não, Deus não disse isso.  No texto hebraico, "Yom" é a palavra usada para o dia, e Yom 
significa 24 nosso dia, exceto quando usado em versos como "no dia do senhor." 

 EVOLUÇÃO TEÍSTA-este é um compromisso onde os cristãos dizem: "Deus criou tudo, e 
a evolução é como ele fez isso."  Isso ainda chama Deus de farsa.  Também significa que 
houve morte antes do pecado. 

 GAP THEORY-outra maneira de tentar obter cerca de seis dias e terra jovem é a teoria da 
lacuna.  Esta teoria coloca milhões de anos entre os dois primeiros versículos da Bíblia, com 
Lúcifer no leme.  Rebeldes Lúcifer, Deus limpa tudo com "inundação de Lúcifer", Deus 
recria (significa a morte antes do pecado de Adão novamente), e diz que tudo é muito bom 
(incluindo Lúcifer na época)-não funciona. 

 STARLIGHT-se a terra é jovem e as estrelas estão a bilhões de anos-luz de distância, por 
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que podemos ver a luz dessas estrelas?  Não deveria estar aqui ainda.  Você viu "de volta 
para o futuro?"  Nas palavras do professor, "você não está pensando quarta dimensão."  
Deus fez as estrelas.  Deus fez a luz.  Você acha que lhe ocorreria fazer os feixes de luz no 
lugar? 

 A INUNDAÇÃO-o registro fóssil apenas grita "inundação de Noé."  O registro fóssil 
poderia ser a melhor evidência para a historicidade da Bíblia, e contra a evolução. 

 A ERA GLACIAL-uma ocorrência natural após a inundação mundial era uma era glacial, e 
definitivamente havia uma.  Há teorias envolvendo diferentes cenários, mas o mais simples 
para mim parece ser o mais provável.  Antes da inundação de Noé, havia um dossel de águas 
acima do firmamento que criou um efeito estufa em torno da terra.  Durante os torrents, este 
dossel foi esgotado.  De repente, a terra estava coberta de água.  Os poloneses se tornaram 
sub-zero.  Era glacial. 

 
Na criação versus os argumentos da evolução, buscamos a verdade em relação à nossa origem, e 
devemos acreditar naquele que estava lá: Mas buscar você primeiro o Reino de Deus, e sua justiça; 
e todas essas coisas serão adicionadas a você.  (Mateus 6:33) 
 
Cristo morreu na Cruz por nossos pecados.  Nossos pecados.  Seu.  Meu.  A salvação não é retirada 
para pessoas "boas".  Se fosse, o céu estaria vazio.  Jesus dividiu o calvário com dois ladrões.  Sabe 
o destino dos ladrões?  E um dos (ladrões) que foram enforcados trilhos sobre ele, dizendo: se você 
for Cristo, salvar a si mesmo e nós.  Mas a outra resposta repreendeu-o, dizendo: você não teme a 
Deus, vendo que você está na mesma condenação?  E nós de fato justa; pois recebemos a devida 
recompensa de nossas ações: mas este homem não fez nada de errado.  E ele disse a Jesus, senhor, 
lembra-te de mim quando entrares no teu reino.  E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo, a dia em 
que estarás comigo no paraíso.  (Lucas 23:39-43). 
 
Um ladrão foi salvo, porque ele acreditava no Senhor Jesus Cristo.  Ninguém deve se desesperar.  O 
outro não foi salvo.  Ninguém deve ser presunçoso.  O ladrão que não se arrependeu olhou para o 
rosto do Salvador.  Algum dia, Jesus não o conhecerá: muitos dirão a mim naquele dia, senhor, 
senhor, e então eu professarei a eles, eu nunca te conheci: afasta-te de mim, tu que trabalhas 
iniqüidade.  (Mateus 7:22a-23) 
 
Não faça o mesmo erro que o primeiro ladrão.  Jesus veio para os judeus como seu Messias 
prometido.  Ele não era o Messias que eles queriam.  Ele veio como o Redentor, como prometido, 
mas não como o conquistador, como ele vai voltar mais tarde.  João 1:11 diz que ele veio para o seu 
próprio (os judeus), e seu próprio não o recebeu.  Não cometas esse erro.  Basta orar, "querido pai 
celestial, eu sei que sou um pecador, assim como o ladrão arrependido.  Eu sei que seu filho Jesus 
morreu pelos meus pecados, também.  Jesus, por favor, entra no meu coração e sê o meu Salvador.  
Por favor, guie minha vida diária, que eu dou a você.  Em seu santo nome.  Amém." 
 
 



90 

Capítulo 13.  Subjugar a Terra 
 

 
 

Então Deus criou o homem à sua própria imagem, à imagem de 
Deus criou-o; o macho e a fêmea criaram-no.  E Deus abençoou-
os, e Deus disse-lhes, ser frutífero, e multiplicar, e reabastecer a 
terra, e dominá-la: e ter domínio sobre os peixes do mar, e sobre 
as aves do ar, e sobre cada coisa viva que deslizava sobre a terra.  
E Deus disse, eis que te dei todas as ervas que carregam a 
semente, que é sobre a face de toda a terra, e cada árvore, no 
que é o fruto de uma árvore que rende sementes; para você deve 
ser para a carne.  (Gênesis 1:27-29). 

 
 
SUBJUGAR A TERRA 
 
Deus ordenou-nos, dirigindo Adão, para "subjugar a terra."  O que isso significa?  A definição que 
normalmente recordamos é "ultrapassado pela força superior", como inimigo.  Deus realmente quis 
que nós tivéssemos controle sobre a terra.  Ele nos deu todas as sementes e frutos para o sustento, e 
mais tarde a carne de certos animais.  Ele nos deu superioridade e controle sobre cada coisa viva. 
 
"Subjugar a terra" nos diz para fazer muito mais do que comer frutas e ser o chefe sobre a flora e 
fauna.  Significa, assumir o controle dos elementos.  Use ervas para medicamentos.  Dominar o uso 
de metais, minerais, madeiras e pedras para construir cidades, ferramentas e instrumentos musicais 
(e Caim conhecia sua esposa; e ela concebeu, e nua Enoch: e ele construiu uma cidade...  Gênesis 
4:17.  E [Jabal ' s] nome do irmão era Jubal: ele era o pai de todos, como lidar com a harpa e órgão.  
E Zillah, ela também Bare Tubalcaim, um instrutivo de cada artífice em latão e ferro: e a irmã de 
Tubalcaim foi Naamah.  Gênesis 4:21-22).  E, aviões, trens, automóveis, e i-phones. 
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Um conto do homem adiantado 
 
Somos ensinados como resultado do trabalho árduo dos arqueólogos dos séculos passados que o 
homem antigo era primitivo.  Eles estabeleceram para nós como o homem primitivo habitou em 
cavernas e desenvolveu ferramentas simples de pedra e osso.  Como o homem progrediu, ele 
desenvolveu um discurso sofisticado e pouco a pouco, descoberta por descoberta, veio a ser o que 
somos hoje. 
 
Realizações de nossos antepassados são lendas dentro do mistério de como eles alcançaram grandes 
feitos que não podemos duplicar: as pirâmides do Egito e da América Central, os arbustos, os 
jardins da Babilônia, as imagens de Nazca, minóica relíquias que parecem ser calculistas 
dispositivos, e os canais de alta qualidade dos Incas para citar alguns.  Alguns cientistas até 
propõem que a ajuda veio do cosmos, ou seja, alienígenas. 
 
A Bíblia leva um a acreditar bastante o oposto.  As citações precedentes de Gênesis 4 pintam um 
retrato da alta tecnologia para o homem adiantado.  O livro de Gênesis leva à conclusão de que o 
homem mais antigo (Adão) era bastante inteligente.  De alguma forma perdemos o conhecimento 
que Deus nos deu, e depois tivemos que redescobrir o que estava perdido.  Como essa visão se 
encaixa na visão de mundo? 
 
 
O HOMEM DA BÍBLIA E DA CAVERNA 
 
Concedido, algumas pessoas em algum momento viviam em cavernas.  Alguns tinham ferramentas 
brutas.  Muitas evidências existem de pessoas mais "primitivas" do que a conta Gênesis.  Muito 
mais é recontado em Gênesis do que seis dias de criação.  Gênesis também relaciona uma inundação 
mundial, um lugar chamado Babel, e os dias de Peleg.  Gênesis também descreve um mundo para 
explicar o primitivo homem antigo, e o homem antigo inteligente. 
 
A Bíblia realmente esboça a história em um par com "o diário do homem da caverna."  Suponha que 
consideremos isso como o cenário da história: 
 
Deus fez Adão e Eva.  Como partes perfeitas de sua criação perfeita eram altamente inteligentes. 
Adão e Eva, bem como a maioria dos humanos registrados antediluviano, viveu para ser muito 
velho (Adam 930, Seth 912, Enosh 905, Kenan 910, Mahalalel 895, Jared 962, Matusalém 969, por 
exemplo).  Pobre Lameque só viveu até 777.  Noé foi 500 quando ele começou a ter filhos, e 600 
quando ele construiu a arca. 
 
Estes homens, começando inteligente com pouca ou nenhuma mutação ou degradação, teria sido 
excessivamente inteligente antes de morrer, e teria passado o conhecimento para seus filhos e netos 
saudáveis. 
 
Nós humanos nos tornamos uma raça perversa, então Deus destruiu todos, menos a família de Noé. 
 
Noé e sua esposa, 100 anos de idade, filhos e noras devem ter tido uma riqueza de conhecimento 
quando entraram na arca.  Quando desembarcaram um ano mais tarde, tiveram ainda o 
conhecimento principal mas não os recursos.  O homem teve que começar de novo, como se fosse, 
com ferramentas de construção e restauração de tecnologia. 
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 Os filhos de Noé geraram filhos, e a população começou a crescer. 
 filho de Noé, Ham, tinha um filho chamado Cushing.  Seu Nimrod descendente tornou-se o 

primeiro rei de sempre, ou ditador. 
 Reino de Nimrod cresceu longe do verdadeiro Deus.  Seu império incluía Babilônia, onde as 

pessoas decidiram construir uma torre do templo alcançando o céu para soldar-los juntos e 
mantê-los de dispersão no exterior como Deus tinha ordenado. 

 Todas as pessoas da terra falavam uma língua.  Deus viu isso e o que as pessoas estavam 
fazendo, e confundiu sua linguagem.  A cidade tornou-se chamada Babel (que significa 
"confusão"). 

 As pessoas espalhadas dentro de "grupos linguísticos" por toda a terra. 
 Naqueles dias, "a terra estava dividida."  (Dias de Peleg, 1 Crônicas 1:19.)  Nota: alguns 

dizem que "dividir" significava que a terra foi mapeada e pesquisada, alguns dizem dividido 
por águas (rios), e alguns dizem que os continentes deslocados (placas tectônicas).  De 
qualquer modo, houve uma divisão notável de algum tipo. 

 
Quando os povos estavam dispersos em Babel, foi depois de terem reaprendido muito que se perdeu 
com as pessoas afogadas na inundação global (Noachian).  Eles recuperaram e construíram 
estruturas maravilhosas na Babilônia e no Reino de Nimrod.  Agora que eles foram dispersos, 
pedaços de toda a tecnologia foi com cada grupo. 
 
 
CONCLUSÃO DA BÍBLIA 
 
Os resultados da inundação de Noé e a dispersão em Babel soam como o que aconteceu no nosso 
"Make Believe Paradise".  Pessoas inteligentes capazes de obras maravilhosas perderam toda a sua 
tecnologia por causa de uma ruptura nos recursos.  Não sabemos o quão inteligentes eram os povos 
antigos, mas encontramos evidências desconcertantes o tempo todo de coisas que podiam fazer que 
nos surpreendem. 
 
 
CONCLUSÃO DO PENSAMENTO EVOLUCIONÁRIO 
 
Porque a grande maioria dos cientistas erroneamente acreditam que a teoria da evolução falida, eles 
são empurrados para um sistema de crenças que força o pensamento de que a vida evolui para a 
frente e para cima, incluindo o homem.  Seria uma heresia para um evolucionista supor que o 
homem antigo poderia estar acima do primitivo.  Essa mente-ajustada permite mesmo idéias 
extraordinárias tais como panspermia (nossa vida foi costurada das sementes do espaço exterior), 
dos estrangeiros, e do outro pensamento non-Scientific. 
 
 
O PODER DE DEUS SOBRE A CRIAÇÃO 
 

E quando ele entrou em um navio, seus discípulos o seguiram.  E, eis que surgiu uma 
grande tempestade no mar, de modo que o navio estava coberto com as ondas: mas 
ele estava dormindo.  E seus discípulos vieram até ele, e o despertaram, dizendo: 
Senhor, salve-nos, nós perecemos.  E ele disse-lhes: por que temeis, ó de pouca fé?  
Então ele se levantou, e repreendeu os ventos e do mar; e havia uma grande calmaria.  
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Mas os homens se maravilharam, dizendo: que tipo de homem é este, que até mesmo 
os ventos e o mar o obedecem!  (Mateus 8:23-27). 
 

Deus tem um domínio completo sobre a natureza.  Não tome a conta de criação como banal.  Ele 
tem plena autoridade para nos mandar "subjugar a terra".  Ele quer que nós saibamos o que comer 
para evitar doenças e como curar nossas doenças.  Claro que ele quer que aprendamos a fabricar 
plásticos e ligas, e como dominar a electrónica.  Ele nos ama e quer o que é melhor para nós, 
embora não o mereçamos e possamos nos perguntar, "Porquê." 
 

Quando eu olho para o céu noturno e vejo o trabalho dos seus dedos-a lua e as 
estrelas que você fez-eu não consigo entender como você pode se preocupar com 
mero homem insignificante, para prestar qualquer atenção a ele!  E ainda assim você 
o fez apenas um pouco mais baixo que os anjos, e colocou uma coroa de glória e 
honra sobre sua cabeça.  Você o colocou no comando de tudo que você fez; Tudo é 
colocado sua autoridade: (Salmos 8:3-6 LVB). 

 
Deus deu a cada um de nós a sabedoria para ver sua obra, para saber que ele nos fez.  Podemos ver 
que ele nos ama e quer o melhor para nós.  Devemos subjugar a terra em benefício de nossas 
necessidades físicas.  Mais importante eternamente do que a sua preocupação com o nosso bem-
estar corporal é o seu cuidado para o nosso destino eterno.  É por isso que ele nos deu alguém que 
nenhum outro pode tirar de nós, seu filho Jesus. 
 
Rejeitar os falsos ensinamentos do humanismo e aceitar os do Deus vivo.  Aceite Jesus como seu 
Salvador pessoal e senhor de sua vida.  Faça agora! 
 
 
 

Querido Senhor Deus, obrigado pelas coisas boas que nos deu, mas acima 
de tudo pelo sacrifício de sangue que nos deu para nos salvar dos nossos 
pecados.  Confesso que sou um pecador e peço que Jesus entre no meu 
coração e vida como meu Salvador, e me ajude a afastar-me dos meus 
caminhos pecaminosos.  Obrigado, senhor, por me salvar.  Em nome de 
Jesus.  Amém. 
 
Deus te abençoe.  Espero encontrá-lo no céu. 

 
Harold Lerch 
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