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Adquiramos a Sabedoria de DEUS Para 

Que Entremos Profundamente na Porta 

da Santidade: 
 

Saibam todos que a Sabedoria de DEUS é a Inteligência e 

o Arquiteto do ALTÍSSIMO, com a qual Ele Projetou e Criou 

o Universo e por Ela também nos Criou. 

 

Agora Te digo, meu SENHOR: Eu decido absorver Tua 

Sabedoria para entrar, o mais profundo que puder, pela 

Porta da Santidade, porque só Ela pode Preservar a 

minha vida! Assim falou acertadamente William S. Plumer 

(1802-1880): 

  

“A maior Sabedoria desta vida é a Santidade” 

 

Na Verdade, a realidade é muito simples: Com a Sua 

Sabedoria o ETERNO Criou a Vida; e com a Sua 

Santidade Ele Preserva a Vida que Ele mesmo Criou.  

 

 

É por isso que o homem, criado à Sua Imagem, conforme a 

Sua Semelhança, se reveste da Sabedoria do PAI, para entrar 

na Porta da Santidade, e assim obter a Preservação da sua 

Vida até que se cumpra todo o Projeto de DEUS para ela. 

Observe: 

 

 Provérbios 4:20-23: (ARA adaptado pelo Melhores 

Textos): “Filho meu, atenta para as minhas Palavras; 

inclina os teus ouvidos aos meus Ensinamentos 

(Sabedoria de DEUS). 21.Não os deixes apartar-se dos 

teus olhos; guarda-os no mais íntimo do teu coração. 

22.Porque são vida para quem os acha e saúde, para todo o 

seu corpo. 23.Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o 

teu coração (guarda a Tua Santidade), porque dele 

procedem as Fontes da Vida.” 

 

Entrarei Sem Vacilar Pela Porta da 

Santidade, Porque é Ela Quem Preserva a 

Minha Vida (III): 
 

Neemias 9:6: “Só Tu és YAHWEH, o SENHOR! Criaste os 

Céus e o Universo, com todos os seus elementos, a Terra e 

tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e 

Tu Preservas o Dom da Vida a todos os seres, e os 

exércitos dos Céus te adoram continuamente! 
 

A Criação dos Céus da Terra e do Homem, foi uma 

Decisão Unilateral de DEUS, motivado pelo Seu Amor! 
 

Porém, ter uma Vida Abundante, Próspera, Bem-

Aventurada, Realizando Proezas para o meu Amado JESUS 

CRISTO, com quem tenho uma Aliança Eterna, é minha 

decisão! A Palavra do meu DEUS me garante a Vitória, por 

mais que satanás queira me corromper e me derrotar! 
Observe: 

 

 

Daniel 11:32: “Com mentiras e lisonjas satanás 

corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a 

Aliança, mas o povo que conhece ao seu Deus se 

tornará Forte e Fará Proezas.” 

 

 

Você pode ser chamado de Povo de DEUS, com “P” 

maiúsculo? Se esta é a sua situação, então é evidente que 

você já entrou pra valer na Porta da Santidade, visto que 

você não quebra a Aliança com JESUS, porque nunca se 

deixará corromper, enganar e seduzir pelas mentiras, 

lisonjas, encantamentos e tentações deste Mundo que é 

governado por satanás. 
 

 

Palavra    Rhema,  Palavra    Viva    Para    a   Semana 

“Estou Conhecendo o meu DEUS, e me tornando Forte, e 

farei Proezas” 

 

 

Anotações: 


