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DIAMANTES – 12 SEJA SÁBIO 
 

Responda: Você já colheu um fruto de uma atitude sábia?  
 

A sabedoria está à vista daquele que tem entendimento, mas os olhos do tolo estão nas 

extremidades da terra (Provérbios 17:24). Em outras palavras, quando você é uma pessoa sábia, 

começa a ver e apreciar o que está ao seu redor. Você começa a ver e apreciar as pessoas em sua 

vida - como a sua família. Você começa a ver e apreciar as coisas que você tem - como o seu 

trabalho. Você começa a apreciar o lugar para onde Deus o chamou - embora não seja o que você 

esperava.  

 

Os tolos não apreciam o que têm. Seus olhos estão nos confins da terra, em todos os outros 

lugares, menos aqui, agora. Ele está pensando: se eu tivesse isso. Se eu tivesse aquilo. Se eu 

pudesse ir mais distante.  Se eu pudesse estar lá. Se eu tivesse aquele e não este homem. Se eu 

tivesse aquela e não esta mulher. Se eu tivesse o trabalho ou o talento dele, ou se ao menos 

pudesse ter uma grande chance. 

 

Pessoas sábias aprendem a valorizar o que Deus concedeu a elas. Elas permanecem enraizadas. 

Elas são disciplinadas. Elas ficam plantadas. Elas permanecem onde Deus chamou até que Ele 

lhes diga para se moverem.  

 

Pessoas sábias veem oportunidades onde há devastação. A vida no meio de uma seca. Sonhos no 

lugar do quebrantamento. A pessoa sábia valoriza o que possui. Não subestime o potencial de 

onde você está. Quando você fica na terra para a qual Deus o chamou, tudo o que você sonhou se 

encontra ali, se você simplesmente semear nela. 

 

Olhar pelo espelho da Palavra de Deus é o primeiro passo para começar a ver o tesouro em você 

e no lugar onde você está. A Palavra mostra quem você é realmente e quem você vai ser.  

 

Quando você se olha no espelho natural,  Satanás aponta para tudo que existe de errado em você. 

“Você deveria estar fazendo muito mais por Deus. Você não é bom o suficiente. Você é um lixo. 

Você não é um bom pai/mãe. Você não é um bom marido/esposa. Você não é um bom lider. 

Você nunca vai chegar a lugar algum”. Essas frases podem chocar você. 

 

Aprendi que a única maneira de superar esses pensamentos de desesperança e depressão sombria 

é continuar olhando pelo espelho certo. A PALAVRA DE DEUS. Efésios 1:17 Peço que o Deus 

de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no 

pleno conhecimento dele. 18 Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam 

iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas 

da gloriosa herança dele nos santos 19 e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, 

os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. 

 

 
 

 


