
	 1	

 

 
I Timóteo 5:8 “8 Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da 
sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel.” 
 

 
Eclesiastes 1:16 a 18 “16 Falei eu com o meu coração, dizendo: Eis que eu me 
engrandeci, e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém; e o 
meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. 
17 E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e 
vim a saber que também isto era aflição de espírito. 
18 Porque na muita sabedoria há muito enfado; e o que aumenta em conhecimento, aumenta 
em dor.” 
 

NVI – Nova Versão Internacional 
 

Eclesiastes 1:16 a 18 “16 Fiquei pensando: Eu me tornei famoso e ultrapassei 
em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim; de fato adquiri muita 
sabedoria e conhecimento. 
17 Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, 
mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. 
18 Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento; e quanto maior o conhecimento, maior o 
desgosto.” 
 

NTHL – Linguagem de Hoje 
 

Eclesiastes 1:16 a 18 16 E pensei assim: “Eu me tornei um grande homem, 
muito mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o 
que é a sabedoria e o que é o conhecimento.” 
17 Assim, procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de 
juízo. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. 
18 Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem; e, quanto mais sabe, mais 
sofre. 
 

RA – Almeida Revista e Atualizada  
 

Eclesiastes 1:16 a 18 16 Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em 
sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém; com efeito, o meu coração tem 
tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. 
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17 Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia; e 
vim a saber que também isto é correr atrás do vento. 
18 Porque na muita sabedoria há muito enfado; e quem aumenta ciência aumenta tristeza. 
 

ACF – Almeida Corrigida e Revisada – Fiel 
 

Eclesiastes 1:16 a 18 16 Falei comigo mesmo, dizendo: Eis que eu me 
engrandeci, e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém; na 
verdade, tenho tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento.    
17 E apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras; e vim 
a saber que também isso era desejo vao.    
18 Porque na muita sabedoria há muito enfado; e o que aumenta o conhecimento aumenta a 
tristeza.    
 

 

 
Provérbios 17:28 “28 Até o tolo, estando calado, é tido por sábio; e o que cerra os 
seus lábios, por entendido.” 
 
 

 
 

 
Eclesiastes 7:16 “16 Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente 
sábio; por que te destruirias a ti mesmo?” 
 

 
1 Timóteo 4:16  “16 Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas 
coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.” 
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Eclesiastes 9:10 “10 Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas 
forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, 
nem sabedoria alguma.” 
 
 

 
Filipenses 3:13-14 “13 Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas 
uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que 
estão diante de mim, 
14 Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 
 
 

 
Provérbios 13:20 “20 O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro 
dos tolos será destruído.” 
 
 

Hebreus 12.15 “15 Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de 
que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem.” 
 
 

 
NVI – Nova Versão Internacional 
 
Salmo 37:1-4 “1 Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos 
perversos; 
2 pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. 
3 Confie no Senhor e faça o bem; assim você habitará na terra e desfrutará segurança. 
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4 Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração.” 
 
NTHL – Linguagem de Hoje 
 

Salmo 37:1-4 “1 Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que 
praticam o mal. 
2 Pois eles vão desaparecer logo como a erva, que seca; eles morrerão como as plantas, que 
murcham. 
3 Confie em Deus, o SENHOR, e faça o bem e assim more com toda a segurança na Terra 
Prometida. 
4 Que a sua felicidade esteja no SENHOR! Ele lhe dará o que o seu coração deseja. 
5 Ponha a sua vida nas mãos do SENHOR, confie nele, e ele o ajudará.e.” 
 

RA – Almeida Revista e Atualizada  
 

Salmo 37:1-4 1 Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que 
praticam a iniqüidade.    
2 Pois em breve murcharão como a relva, e secarão como a erva verde.    
3 Confia no Senhor e faze o bem; assim habitarás na terra, e te alimentarás em segurança.    
4 Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. 
 

ACF – Almeida Corrigida e Revisada – Fiel 
 

Salmo 37:1-4 “1 <<Salmo de Davi>> Não te indignes por causa dos malfeitores, nem 
tenhas inveja dos que praticam a iniqüidade. 
2 Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. 
3 Confia no SENHOR e faze o bem; habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. 
4 Deleita-te também no SENHOR, e te concederá os desejos do teu coração.” 

 
 

 
 

 
Salmos 40:1 “1 <<Salmo de Davi para o músico-mor>> Esperei com paciência no 
SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor.” 
 
Isaías 40:31 “31 Mas os que esperam no SENHOR renovarão as forças, subirão com 
asas como águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão.” 
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Salmos 62:5 “5 O minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha 
esperança.” 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


