Um coração modelo - Parte 2
Texto: “Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões
de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza; e a
sonolência os faz vestir-se de trapos.” (Provérbios 23:19-21)
Verdade Central: Nada é demasiadamente difícil para Deus. É possível você ter um coração modelo a
ponto de se olhar e ficar pasmado com a transformação pela qual passou após receber um novo coração da
parte do Pai. Tudo que no seu coração estiver fora da rota, Deus trará de volta para que você tenha um
coração de honra.
Introdução: Você precisa ter um coração modelo, um coração de honra, um coração plenamente aprovado,
um coração comprometido com Deus e que tem a essência dEle. Coração não é tão-somente órgão, mas a
essência daquilo que Deus criou. Deus disse que quando entrar no coração de alguém, independente da
confissão feita com os lábios, para que tudo seja consolidado, o coração precisa crer. Essa é a forma de
saber se o que fora proferido é verdade ou não.
O coração modelo tem credibilidade
Em Isaías 11:2, diz que sete Espíritos, da parte do Senhor Deus Todo Poderoso, virá sobre nós, e o primeiro
deles é a Sabedoria, depois Inteligência, Administração. Por que administração? Porque Deus não dá
administração a insanos. Toda pessoa que vai administrar precisa ser tomada de sabedoria e inteligência.
“E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de
conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do
Senhor; e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos.”
(Isaías 11:2,3)
Tenho ensinado que precisamos acreditar na moeda do futuro que não é o dólar, nem o euro, nem a libra
esterlina, mas a credibilidade. A credibilidade é uma moeda que só quem é possuído de sabedoria terá, só
quem
tem
a
unção
administrativa
terá.
Talvez você ainda não seja uma pessoa que tem muito dinheiro, mas se tiver credibilidade, com certeza,
terá dinheiro. Quem tem dinheiro, mas não tem credibilidade perderá o que já alcançou.
Quem tem credibilidade é colocado em lugares altos, porque Deus conta com o espírito de sabedoria.
Porém, a criatividade renuncia e rejeita a incompetência. Descobrimos que confiança é bom, mas
competência é melhor. Ter os dois juntos, confiança e competência, então, está gerada a credibilidade.
Se você tiver confiança no incompetente, ele nunca terá credibilidade diante de você. O que move o
futuro é a credibilidade, uma moeda de confiança e competência. Depois da confiança e competência, a
credibilidade se manifesta. E a credibilidade não é nada mais, nada menos do que sabedoria na vida do ser
humano.
Deus quer trazer sobre a Igreja um batismo, uma imersão na sabedoria, porque a sabedoria entrará no seu
coração e o conhecimento na sua alma e isso será agradável a Deus e aos homens. Ele quer ver os Seus
filhos dotados de sabedoria, já que somos a Noiva do Cordeiro.

Yeshua, um coração modelo, um Líder de sabedoria
Yeshua é um Líder de sabedoria. Sua vida é pautada na sabedoria e Ele não casará com um jugo desigual,
com uma Noiva tola, que não tem sabedoria sobre ela. Provérbios 31 não é poesia para ser recitada no dia
das mães, mas é o retrato da Igreja de Cristo, da Noiva do Cordeiro. Também não é versículo para marido
usar para oprimir mulher.

Mulher sábia, quem a achará? É uma pergunta que poucos encontram a resposta. Começa com uma
pergunta e termina com a afirmação. Porque quem constrói uma mulher sábia é um marido sábio.
O marido deve construir na esposa a mulher sábia que a Bíblia diz em Provérbios 31. Provérbios 29:3 diz:
“O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai...” Deus quer que sejamos sábios para alegrá-lO e
também para promover alegria na Terra, por todos os lugares que passarmos. Sabedoria, para os filhos de
Deus não deve ser uma proposta, mas uma ordem emitida que deve ser obedecida.
Quando o espírito de sabedoria entra na sua vida, a murmuração tem que ir embora. Você não tem mais
boca para lançar maldição. Em tudo, você começa a reconhecer a poderosa mão do Deus Todo Poderoso.
A Bíblia diz que devemos ouvir a instrução e ser sábio, porque a sabedoria faz com que o nosso coração
ande na rota correta. O sábio não anda por lugares de vergonha e de vexame, não anda poluído em
envolvimentos mundanos. “Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus
mandamentos. Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria; e inclinares o teu coração ao entendimento.
Se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz. Se como a prata a buscares e como a
tesouros escondidos a procurares. Então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de
Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele
reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que
guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o
juízo, a eqüidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, e o
conhecimento for agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Para te
afastar do mau caminho, e do homem que fala coisas perversas.” (Provérbios 2:1-12)
Quem não é sábio faz três coisas: senta com os comilões, senta com os beberrões e entra em sonolência.
Os assuntos que circulam entre os que estão comendo e bebendo são os piores possíveis. Um líder não
deve ser comilão nem beberrão. É horrível a postura destes. Comem e bebem desesperadamente. “Não
estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão
acabarão na pobreza; e a sonolência os faz vestir-se de trapos.” (Provérbios 23:20,21)
A Bíblia diz que o glutão não entrará no céu. Todo glutão e beberrão não entra no céu. Sobre eles há uma
pobreza de espírito, pobreza emocional, pobreza psicológica, pobreza afetiva etc. São níveis de pobreza
que visitam os que não procuram um coração sábio.
Você já viu uma roda de beberrão e comilão? Depois você já os viu dormindo? Observe como eles têm um
sono sobrenatural, por causa de tanta comida e bebida. A Bíblia diz que a sonolência os levará a se
vestirem de trapos. Infelizmente há pessoas que não comem, engolem; há pessoas que não têm estômago,
têm ventre.
A sabedoria de Deus em sua vida afastará do seu comportamento as tolices e muitas obras da carne,
fazendo com que você trilhe a rota correta. Então, não perca tempo, clame a Deus por sabedoria e ande
em novidade de vida.

