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E eu Tive Um Lindo Leão Africano
Chamado K.K. Eu amo os animais e já tive

uma grande variedade deles como estimação incluindo
um macaco, uma zebra, um camelo, lhamas, raposas,
cavalos e, claro, um lindo leão. Os leões têm uma
presença e uma aura como nenhum outro animal que eu
já tenha visto. O leão é o segundo maior animal da
espécie dos felinos, atrás apenas do tigre. O leão macho
pode ser reconhecido pelo nome e chega a pesar mais de
220 quilos. Eles precisam de um clima quente e caçam
em grupos. Na selva, os leões vivem por cerca de 14 anos,
mas, em cativeiro, eles podem viver mais de 20 anos. Um
leão macho precisa de algo em torno de 7 quilos de carne
para sua alimentação diária. Em tempos difíceis e de
fome, eles chegam até mesmo a atacar elefantes.

Os leões são predadores naturais e instintivos.
São caçadores instintivos que começam a caça aos três
meses de idade. Contudo, o leão não nasce sabendo.
Apenas após uma experiência fracassada, seguida por
outra experiência também fracassada é que ele se
torna apto para caçar. Isso é interessante: eles não se
tornam experts na caça até que alcançam os 2 anos de
idade. Pense nisso. Eles são caçadores naturais e ins-
tintivos, mas têm que praticar vez após vez, após vez,
até desenvolver a habilidade da caça. O Melhor Dos
Melhores... Tem Que Desenvolver Até Aquilo Que Lhe É
Natural... Para Ficar Bom No Que Faz.

O Desconforto é a Semente da Excelência.

O s Leões Têm Um Segredo Que Todo
Homem De Deus Precisa Aprender. Eu

tenho 61 anos de idade e já viajei por 39 países deste
mundo. As oportunidades, as necessidades das pessoas
e a paixão por comunicar a Sabedoria de Deus me têm
feito trabalhar com frequência durante toda a noite. A
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exaustão sempre aparece na vida de ministros apaixo-
nados, que têm um Vulcão de Compaixão e desejam
resolver problemas em todos os momentos de suas
vidas. É como duas canções que escrevi, “Eu desejo
passar minha vida restaurando pessoas” e “Faça minha
vida valer a pena, Senhor”. 

Todos os anos nós ouvimos sobre algum famoso
evangelista mundial sendo hospitalizado por exaustão.
Esvaziar-se é semear a Semente da nossa Vida no solo
deste mundo, a família humana. E é nesses momentos
de esgotamento que o Inimigo gera depressão, distorce
nossa capacidade de julgamento, e leva embora a espe-
rança e a confiança que temos. A fadiga enfraquece
nossa habilidade de tomar boas decisões.

É por isso que estudar sobre O Leão é tão fascinan-
te. Eles são poderosos, velozes (chegam a 60 quilômetros
por hora) e caçam em grupos. Contudo, descansam 20
horas por dia. Eles naturalmente possuem um ritmo diá-
rio e uma rotina que são relaxantes... armazenando a
intensidade do seu ataque para o momento que real-
mente importa.

O Sábio entende que cada momento tem um valor
diferente, um foco diferente e se qualifica para um
nível diferente de energia e atenção. Descansar não é
perda de tempo. Uma mente restaurada pode evitar mil
ataques cardíacos. Aprenda com o Segredo do Leão.

A perda É A Prova De Que Um Ladrão
Entrou Em Sua Vida. “Não é possível dizer

como eles entraram”, disse o policial. O cenário era muito
dramático para os donos da casa. Eles saíram em férias e,
quando retornaram, suas jóias haviam sido roubadas.
Algumas coisas muito preciosas foram perdidas. Quando
os policiais procuraram por um vidro quebrado, uma
entrada ilegal, eles não encontraram nenhum sinal de
arrombamento.

2 MINUTOS DE SABEDORIA, VOLUME 1 � 5
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“Você deu a alguém as chaves da sua casa antes de
sair?”, perguntou o oficial.

“Bem, sim. Nossa empregada estava cuidando da
casa enquanto estávamos fora e demos a ela a chave
para que pudesse entrar aqui.”

“Vamos ligar para ela.”
Mas ela não foi encontrada. Parece que ela permi-

tiu que seu namorado ou alguém mais a convencesse a
deixá-los entrar na casa. Eles “limparam” a casa. Os
donos da residência jamais viram a empregada ou as
jóias de novo.

Parecia que ninguém havia invadido. Mas os bens
perdidos constituíam a prova de que alguém havia
entrado.

A Perda é a prova de que um Ladrão entrou em
sua vida. Jamais ignore uma perda. Nunca. Perda da
paz interior? Perda da alegria? Perda da energia? Per-
da da paixão? Quem entrou em sua vida? Qual é a
Causa invisível?

O Ladrão pode ser uma Pessoa... uma Fraqueza...
um Adversário... o Medo.

A Perda É A Prova De Que Um Ladrão Entrou Em
Sua Vida.

O ito Chaves Para Organizar Seu Ambien-
te. A ordem à sua volta protege o seu foco e

instantaneamente dissolve a culpa que a desordem
gera. Busque cultivar um Sistema para organizar um
lugar específico para todas as informações, incluindo
seu passaporte, papéis referentes a garantias e até
mesmo suas chaves. Um lugar para cada item.

Organizar requer Tomada de Decisão, Auxílio e
Tempo. Procure auxílio. Contrate organizadores profis-
sionais, pois eles valem o investimento. Convide um
amigo de confiança para ajudá-lo. Jamais tente organizar
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o seu mundo sozinho. A presença dos amigos gera ener-
gia. Separe um dia toda a semana para se dedicar ao
seu Projeto de Organização. Uma gaveta por vez, um
quarto por vez. Utilize caixas plásticas transparentes
ao invés de papelão. Poder ver o conteúdo com facili-
dade vai eliminar a preocupação, a confusão e o tempo
perdido em abrir caixas para verificar o que há dentro.
Jogue fora qualquer coisa que você não tenha usado nos
últimos seis meses. Guarde aquilo que tem valor pes-
soal para você. Ponha etiquetas nas caixas. Eu prefiro
etiquetas impressas em negrito. Durante seu dia de pro-
jeto, ouça músicas que o mantenham animado e feliz
enquanto “organiza as coisas.”

Compre caixas, cestas ou bandejas para usar no
seu Projeto. Pra mim, as caixas para armazenar têm
sido de grande ajuda. Todo Movimento Em Busca Da
Ordem Gera Prazer E Energia.

D escansar É Uma Conquista. As recompen-
sas do descanso vão sempre se igualar às

recompensas da produtividade. Descansar é um inves-
timento no amanhã.

O descanso força você a distinguir entre o que é
prioridade e aquilo que não é essencial.

Descansar é a sua Sessão de Avaliação - força você
a enxergar com honestidade aquilo que faz. É um
investimento na longevidade.

Descansar faz você ver o verdadeiro valor de tudo
em sua vida. Um famoso Presidente dos Estados Unidos
se recusava a tomar decisões importantes após as 3 da
tarde. O ex-presidente Bill Clinton disse que decisões das
quais se arrepende foram tomadas quando estava can-
sado, fatigado. A fadiga distorce a realidade e amplia
ofensas e desapontamentos.

2 MINUTOS DE SABEDORIA, VOLUME 1 � 7
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C orrija O Que Você Vê De Errado. Reporte
Os Erros À Quem Pode Corrigi-Los.

Os funcionários sempre reclamam de muitas coi-
sas, mas não se esforçam para corrigi-las. Poucas coi-
sas são, de fato, reportadas aos gerentes de forma que
eles possam saber o que está acontecendo e corrigir o
que está errado. Recuse-se a ignorar algo errado que
você vê acontecendo. Confronte isso. Você vê uma
criança sofrendo algum tipo de abuso? Relate-o. Você vê
uma boa ação não ter a recompensa justa? Fale sobre
isso. Você vê alguém manchar o bom nome de uma boa
pessoa? Impeça-o, imediatamente. Isso é o Correto.
Isso é Integridade. Isso é Dignidade.

A prova real da Lealdade é a exposição da
Deslealdade.

A Deslealdade pode se esconder... por um Tempo.
A Lealdade não se esconde, nunca.
A verdadeira Lealdade é tão apaixonada e óbvia

às pessoas que sua fragrância é inegável. A Lealdade é
tão óbvia e reconhecida que os líderes nunca questio-
nam aqueles que são realmente leais. A Lealdade gera
tanta energia que rapidamente revela a presença da
Deslealdade.

A Lealdade torna a Deslealdade insuportável.
Honrar um Líder é uma alegria natural àquele

que é Leal.
Honrar um Líder transtorna o Desleal.

I dentifique As Coisas Que Jamais Mudam
Em Você. Eu amo ler. Revistas, jornais,

livros, ficção, História, biografias. Eu amo o conheci-
mento, a informação, as ilustrações e qualquer coisa
que valha a pena ser lida. Isso jamais mudou. Meu
amor pela Mudança, jamais mudou!

8 � MIKE MURDOCK 
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Mas há coisas que mudam:
As Descobertas, a Idade e as Oportunidades

garantem sua busca por Mudanças. O design da minha
área de trabalho? Eu gosto de mudá-lo. Minha pre-
ferência pelas cores muda a cada estação. Algumas das
coisas que eu como também mudaram. As cores preferi-
das que decoram o interior da minha casa mudaram.
Eu gosto de mudanças também no Website.

Você sempre deve ver a diferença entre aquelas
coisas em você que têm maior potencial para mudança
e o que é consistente. Por quê? As coisas que jamais
mudam em você são os segredos da sua Missão - aquilo
que você nasceu para resolver enquanto vive na Terra.

N ão Tente Me Fazer Feliz Apenas Siga
Minhas Instruções, Assim Ficarei Feliz.

Há alguns anos eu liguei para minha Assistente
Pessoal. Expliquei a ela que um trabalhador na minha
casa tentou alterar uma das minhas instruções a respeito
da tinta num projeto de pintura em madeira. Eu solicitei
à minha assistente que procurasse por uma tinta
específica para meu gazebo e pedisse que alguém a
trouxesse para mim, em casa.

Ela respondeu, “Eu me empenharei para fazê-lo
feliz no dia de hoje, Dr. Murdock”.

Eu respondi, “Você não me escutou. Eu não pedi pra
você me fazer feliz. Eu não preciso que você me faça feliz.
Eu simplesmente te dei instruções para localizar uma
tinta específica para o meu projeto de pintura do gazebo.
Eu apenas preciso que você siga as minhas instruções.
Quando você segue as minhas instruções, eu fico feliz.”

Muitos funcionários desejam que seus empregado-
res fiquem felizes com aquilo que eles escolheram fazer
ao invés de fazer exatamente aquilo que seus Chefes
pediram.

2 MINUTOS DE SABEDORIA, VOLUME 1 � 9
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Pare de perder tempo tentando fazer os outros feli-
zes. Apenas siga as instruções e seu empregador ficará
feliz com você. Consistentemente. Dar prazer aos
outros é uma Semente valiosa...e apenas seguir suas
instruções é, em geral, a peça-chave.

N unca Pense Que Os Especialistas
Sabem Mais Que Você. Consulte os espe-

cialistas. Principalmente aqueles que têm suas vidas
voltadas para um foco específico.

A experiência afeta a excelência. Procure pelo
Melhor do Melhor, sempre. Mas lembre-se que não é sem-
pre que eles estão corretos. Dois dos melhores e mais con-
hecidos Consultores de Televisão me orientaram a não
comprar um horário caro numa poderosa rede de tele-
visão secular. “Você não está pronto pra isso. Vai perder
seu dinheiro. Os não-crentes não irão te dar suporte...”

Mas eu fui lá e comprei.
O primeiro programa, pagou-se por si mesmo.
Isto provou uma das maiores decisões que já

tomei no meu ministério e mudou meus Limites para
sempre. Seu coração levará você a alturas que sua
mente se ressente.

As Autoridades no assunto estão, muitas vezes,
erradas. Muitas vezes. Nunca se esqueça disso.

O desejo De “Se Tornar” É O Principal
Segredo Para O Sucesso.

O Sucesso é um processo. Um movimento minuto
a minuto em direção ao objetivo desejado. Todos que-
rem ser alguém de repente... mas, não eventualmente
se tornar alguém. Sucesso é um processo.

Sucesso envolve seguir os passos uma pessoa como
Ruth seguiu os passos de Noemi. Sucesso requer correção,

10

9

2MIN_SABIDURIA_PORTUGUES.qxd  6/11/07  11:29 AM  Page 10



persuasão, treinamento. Lembra-se do filme “Karatê
Kid?” Ele queria lutar no ringue. Ele queria um oponente,
reconhecimento, a prova de que fazia diferença. Seu
Mentor lhe deu uma cerca para pintar e um carro pra
encerar. Ele se ressentiu. Por quê? Ele não percebeu que
o Mentor estava dando a ele cenários e oportunidades
para desenvolver os movimentos de suas mãos e aumen-
tar suas habilidades para as lutas que viriam a seguir.

Se o presente não é o seu Destino, ele é o seu
Momento de Preparação.

O processo de “tornar-se” é o segredo invisível para
a Grandeza. O Futuro que você deseja é grande o bas-
tante a ponto de requerer TUDO de você para que possa
se qualificar pra ele?

S ua Vida É Aquilo Que Você Decide Dar
Importância. Pense neste momento, em

tudo de bom que você tem vivido.
1. EXPRESSE... uma gratidão incomum a Deus

por um dom específico que Ele concedeu à sua vida. É
uma oportunidade? Acesso à grandeza? Boa saúde?
Uma idéia incrível? Se você está agradecido, qual é a
prova disso? 

Talvez seja alguma coisa que você não dê o devido
valor. Pode até ser algo comum. Mas é um presente dis-
tinto de Deus.

2. Identifique E Proteja O Presente Do Acesso A
Alguém Que Te Motiva, Encoraja Ou Protege.

3. Lembre-se de que seu Círculo de Influência é O
Local de Nascimento da Mudança. Agradeça a Deus
por isso e vá até as pessoas e expresse sua gratidão por
qualidades específicas que eles têm e que alcançaram
você através de suas vidas.

4. Mostre Atenção Específica E Verbal À Pessoa
Mais Próxima De Você, Da Sua Vida, Pela Diferença

2 MINUTOS DE SABEDORIA, VOLUME 1 � 11
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Dela Em Relação Às Demais. Aquilo que se torna fami-
liar geralmente acaba se escondendo de nós. Aquilo que
sempre vemos, acabamos por parar de ver.

Sua Vida É Aquilo Que Você Decide Dar Importân-
cia.

O Foco gera Gratidão.
A Gratidão gera Alegria.
A Alegria gera Favor.
O Favor gera Sucesso.

V ocê Pode Experimentar Muitas Coisas
Diferentes Com O Mesmo Dinheiro. Eu

recebi um cheque bonito e grande, então eu comprei um
barco lindo. Fiquei cansado do barco e o vendi. Com o
dinheiro comprei, então, uma limousine. Aí, me cansei
da limousine e a vendi; peguei o dinheiro e comprei
quatro cavalos. Fiquei aborrecido com a despesa e a
manutenção dos cavalos, então eu os vendi. Investi o
dinheiro num macaco interessante, mas ele se tornou
um fardo para alimentar e manter e decidi, também,
vendê-lo. Com o dinheiro do macaco eu comprei uma
zebra linda. A zebra era selvagem e me atacou, então
eu a vendi e comprei um camelo!

Um grande erro é tentar acumular muitas coisas
e mantê-las.

Sua alegria geralmente vem através de Expe-
riências, não de Acúmulo de bens.

Você pode comprar um carro, vendê-lo e comprar
outro! Com a mesma quantia de dinheiro você pode
experimentar dois sentimentos diferentes...! Mantenha
as coisas em movimento na sua vida... em direção a
mais experiências, amizades diferentes e formas de
conhecimento diferentes.

12
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A Ordem Do Ambiente Afeta As Pessoas
De Modo Diferente. Minha irmã,

Deborah, fez uma observação interessante. Ela
percebeu que quando sua papelada estava
devidamente colocada em pastas dentro do seu
armário... ela se esquecia dos papéis. A ordem e a limpeza
ao seu redor enviaram à sua mente a seguinte
mensagem: nada precisa de atenção, trabalho ou
mudança. Ela percebeu que seu entusiasmo e energia
para finalizar um projeto ou criar mudanças... eram
liberados quando via pilhas de trabalho espalhadas por
toda parte... ao invés de pequenas pilhas arrumadinhas.
Seu desejo por resolver problemas foi calado e dissolvido
na presença da “Ordem”. Ela ama Ordem... mas,
percebeu que a aparência da ordem trouxe morte à sua
paixão por corrigir e resolver problemas.

Se ela entra numa casa e tudo está em seu lugar
correto, ela não tem vontade de ficar. Por quê? Ela vê um
produto pronto... um ambiente sem necessidade de atenção
e trabalho. Ela sente que não é necessária. Como vê, seu
chamado, sua Missão, é gerar aperfeiçoamento e excelên-
cia. Então, seu subconsciente procura por um problema...
para o qual ela possa trazer mudança e aperfeiçoamento.

T ons Acusatórios... Em Seus E-mails, Car-
tas Ou Conversas... Criarão Hostilidade.

A verdade é que Desapontamentos desejam ser expre-
ssos. Infelizmente, nós, com frequência, expressamos
nossos desapontamentos em tons de acusação...
compondo o nosso problema.

A Acusação autoriza uma Defesa.
Há retaliação de todos. Todos. Eles apenas escol-

hem diferentes maneiras... e diferentes dias... para
expressá-la.

13
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A Acusação libera ondas de Retaliação... que irão
distrair você, drenar sua energia, quebrar seu foco e,
em última instância, sufocar toda Semente de alegria
dentro de você.

Um Tom Acusatório... transformará um Simples
Problema numa Tsunami. 

Há vários anos, eu percebi um tom sarcástico e
cínico nos e-mails de meus Assistentes. Fiquei encu-
cado com essa súbita mudança de atitude. Então eu
revi meus e-mails pessoais enviados a eles. Eu fiquei
perplexo ao ver que meus próprios e-mails continham o
mesmo tom... acusatório. A reação deles foi simples-
mente em defesa ao meu tom discreto, porém óbvio, de
culpá-los por alguns erros que haviam cometido.

Palavras são Sementes.
As Sementes Garantem as Colheitas.

A lbert Einstein Nos Deu Um Conselho
Há Vários Anos. Há alguns meses, eu fiz

alguns comentários acusatórios ao encarregado de uma
nova propriedade a respeito de alguns degraus que um
empreiteiro estava colocando e pareciam estar meio
inclinados. Para mim, estava claro que havia uma leve
inclinação... e isso precisava ser corrigido.

Mais tarde, quando conversei sobre isso com o
jovem rapaz que colocava os degraus, ele me explicou
que essa pequena variação servia para ajudar a água
da chuva a escorrer ao invés de empoçar.

Eu jamais teria pensado nisso. Ele estava certo.
Eu estava errado... e envergonhado por ser tão inflexí-
vel a respeito do meu ponto de vista... antes de ouvir o
dele. A Palavra de Deus nos ensina que os tolos respon-
dem antes de ouvir.

As pessoas sempre têm uma razão (seja certa ou
errada) para sua conduta. Você já procurou uma resposta
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sobre isso... vinda delas? O Diálogo Revela Aquilo Que
A Intuição Não Consegue. Isso pode gerar uma memo-
rável e insubstituível compreensão. O famoso cientista,
Albert Einstein, alegou que se recusava a fazer decla-
rações de certeza absoluta. Ele sentia que muitos fato-
res desconhecidos necessitavam de uma Postura de
Aprendiz. Ele deu sua opinião com as seguintes frases:
“Da minha perspectiva presente, eu acredito que esse
pode ser o caso...” ou “De acordo com minhas experiên-
cias até o momento, minha presente opinião é a
seguinte...” A Prova da Humildade É O Desejo De
Ouvir... Antes.

A Qualidade Do Servo Determina A
Atmosfera Do Palácio. Bob Dylan, o

famoso cantor, ficou na minha mente, anos atrás, com
uma canção intitulada “Você Tem Que Servir Alguém”.
Você Só Pode Ser Promovido Por Alguém Que Um Dia
Tenha Servido. A Qualidade De Sua Forma De Servir
Decide O Momento Da Sua Promoção. 

As Decisões Dos Reis São Tomadas Através Da In-
formação. Os Servos Decidem O Que Os Reis Acredi-
tam. Sua Excelência Em Servir Outros Irá Decidir O
Ambiente No Qual Você Serve.

Uma inesquecível Chave de Sabedoria veio dos
lábios de um ministro amigo meu: “O caminho mais
rápido para as recamaras dos reis é através dos aposen-
tos dos servos.”

A Vontade De Mudar Gera A Habilidade
Para Mudar. Milhões desejam mudar...

sem mudar a si mesmos. Mudar a si mesmo... é algo
milagroso. É uma habilidade que Deus retém de todos
exceto... da Pessoa que deseja mudar.

2 MINUTOS DE SABEDORIA, VOLUME 1 � 15
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Os Leões
O termo “Rei das Selvas” é enganoso, pois um Leão fugiria de

muitos animais, incluindo os elefantes e os rinocerontes.

Os Leões são os mais sociáveis entre os felinos, vivendo em
grupos chamados “Alcatéias”. Pode haver mais de 40 membros
numa Alcatéia sendo que mais da metade é filhote ou jovem adulto.
As fêmeas geralmente ficam na Alcatéia durante toda a vida,
enquanto os jovens machos são expulsos.

O maior Leão já visto tinha quase 3 metros de comprimento e
pesava aproximadamente 320 quilos.

A vida média de um Leão é de cerca de 13 anos, mas um Leão
chamado “Nero” viveu até a idade de 29 num zoológico da
Alemanha Ocidental.

A visão de um Leão é cinco vezes melhor que a de um humano
e ele pode ouvir uma presa a mais de 1,5 km de distância. Usando seu
faro aguçado, os Leões podem saber se a presa está perto ou há
quanto tempo ela esteve em determinada área. Um Leão em cativeiro
come cerca de 7 quilos de carne todos os dias, mas um Leão selvagem
geralmente se alimenta apenas duas vezes por semana.

A área de caça de uma Alcatéia pode atingir de 20 a 400 km2. Os
Leões raramente comem toda a presa. As Hienas e os Abutres comem
o restante. Pode demorar até 4 horas para que uma Alcatéia termine
de comer. O Leão macho come primeiro, mesmo sendo as fêmeas
quem capturam a presa. Após comer, um Leão com sede pode beber
água por 20 minutos.

A fêmea do Leão é chamada “Leoa”. Elas caçam em grupos.
Enquanto um grupo de Leões conduz as presas para uma
determinada área, um outro grupo fica à espreita dos animais que se
aproximam.

As outras Leoas da Alcatéia ficam cuidando dos filhotes da mãe
que sai para caçar.

Uma Leoa pode chegar à velocidade de 60 km/h em curtas
distâncias e saltar uns 9 metros.

Existe apenas 1/4 do número de Leões que havia na África há
apenas 40 anos.

2MIN_SABIDURIA_PORTUGUES.qxd  6/11/07  11:29 AM  Page 17



18 � MIKE MURDOCK 

Ruth é um exemplo perfeito. Quando ela tomou a
decisão de seguir Noemi, mesmo fora de sua casa e sua
terra, ela disse que o povo de Noemi seria o seu povo.
Ela está realmente dizendo, “Onde quer que você se
sinta confortável, eu também me tornarei, confortável.
Desejo me adaptar. Desejo mudar. Desejo me tornar.” A
Atitude dela, promoveu o acesso a um dos mais ricos e
importantes homens de sua cidade... Boaz. O resto da
história... inclui o Rei Davi, Salomão, e, em última
instância, o nascimento de Jesus nesta mesma linha-
gem sanguínea.

A Atitude Sempre Gera Habilidade.
Quando você tem o desejo de se tornar... a habili-

dade para fazê-lo logo aparece.

O s Sentimentos Que Você Almeja São
Como Um Simples Interruptor. Minha

irmã me contou uma ilustração interessante esta
manhã.

Ela estava caminhando e uma densa nuvem cinza
apareceu... Até mesmo ao olho experiente, parecia que
o dia seria cinzento. O Dia seria triste, sombrio, escuro.
Contudo, quando ela voltou da caminhada, o dia estava
transparente. A luz tinha começado a aparecer. Em
minutos... tudo... tudo havia mudado.

A distância entra a Vitória e o Caos... a débil som-
bra... geralmente parece ser uma enorme e densa
nuvem.

Compreender... é a diferença entre o caos e a vitória.
O Caos pode se transformar em Vitória num único

momento.
Imagine isso por um segundo. Caminhar por um

quarto sombrio. Com apenas um movimento, você
aperta o interruptor e acende as luzes... a fonte de água
flui alegre e a música invade o ar vinda do seu aparelho

18
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de som. Os Sentimentos Que Você Almeja São Como Um
Simples Interruptor.

S ua Boca É Um Retrato Do Seu Coração.
Suas palavras são retratos. Quando ouço

você falar, eu vejo as fotografias da galeria da sua
mente. “Pois como imaginou em sua alma, assim é,”
(Provérbios 23:7).

Amaldiçoar revela desprezo para com Deus.
Críticas mostram Inveja das Conquistas.
Cinismo revela sua Falha em vencer os Desapon-

tamentos.
Suas palavras são você. E elas são incrivelmente

importantes. Assim, quando você falar, escolha suas pala-
vras com cuidado porque elas verdadeiramente revelam
lealdade... deslealdade... verdade... ira... sensibilidade.

Sua Boca... É Um Retrato Do Seu Coração.

O Acesso É Primeiramente Uma Recom-
pensa, Depois Um Teste Contínuo. Toda

vez que as pessoas permitem que você se aproxime delas,
elas se expõem a uma possível demanda, pedido e
instrução. O Acesso Limitado é necessário... para se
completar transações de negócios, delegar tarefas aos
outros e comunicar seus desejos pessoais. Mas Acesso
Contínuo é um Presente.

O Acesso autoriza o outro a ver o verdadeiro valor
que você tem. É um convite para examinar você, avaliar
você e ainda desqualificar você para uma amizade, pro-
moção ou recomendação.

O Acesso é também uma oportunidade de revelar
sua Diferença, sua capacidade de Discernimento, sua
Paixão, e a poderosa presença de sua Energia.

19
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O Acesso Revela. É por isso que eu o considero o
maior presente da vida ao próximo.

O Acesso é um Presente. E um Teste continuado.
Acesso contínuo é uma Recompensa... uma Prova

de Necessidade.... Retrato de Respeito e A Oportunidade
para Fazer Acordos. Nunca... Nunca... Nunca Torne Tri-
vial Este Insubstituível Presente Vindo Dos Outros.

U m Pequeno Palito De Fósforos Pode Des-
truir 10 Mil Árvores. O noticiário dessa

noite na televisão me fez balançar a cabeça em descrença.
Milhares de lindas árvores foram queimadas até o chão. A
cena era de destruição. Belas florestas queimadas até
horríveis, horríveis cinzas. Por quê? Um fumante havia
jogado fora seu cigarro. Alguém havia acendido o fósforo...
e a floresta não pôde resistir a um simples fósforo. Pala-
vras são como fósforos. Uma única palavra pode destruir
para sempre Uma Floresta de 20 anos de casamento.

Uma única palavra pode dar início ao um rumor
que destruirá a credibilidade.

Uma palavra destrutiva pode dar início a uma
vida de dor, assim como uma famosa professora de reli-
gião compartilhou em cadeia nacional de televisão
certa noite. Ela ouviu sua mãe dizer a uma amiga que
não entendia por que sua filha era tão feia. A famosa
ministra jamais se esqueceu disso até o dia de hoje.

As Palavras revelam seu Caráter.
As Palavras revelam trechos do seu passado que

não foram curados.
Alguém, certa vez, disse, “Palavras são baratas.”

Pense novamente.
As Palavras iniciam guerras.
As Palavras criam lares destroçados.
As Palavras reprimem a esperança.
As Palavras destroem a credibilidade.

21
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As Palavras também podem liberar a fé... dissipar
o preconceito... iniciar uma nova paixão, liberar um rio
de amor... e conceder o aroma da paz.

As Palavras Nas Quais Acreditamos Decidem Os
Sonhos Que Conquistamos.

T odo Jardim Tem Uma Serpente. Você
Vive Em Um Ambiente De Adversários...

Não Importa Se Você Entende Isso Ou Não. Os
inimigos geralmente vencem pela surpresa. A Maior
Arma Do Inimigo É A Surpresa. Os Estados Unidos
descobriram isso com grande tristeza quando o Japão
atacou seus navios em Pearl Harbor, nas Ilhas
Havaianas.

Eu amo bichos e sempre fico intrigado com aque-
les que parecem tranquilos próximos a alguns ani-
mais... e temerosos próximos a outros. Às vezes, os
instintos são tão aguçados que uma experiência ruim
não é necessária para saber quem é o inimigo. A
Confiança Pode Se Tornar Uma Armadilha.

Ontem, eu vi meus patos caminhando pelo quintal.
Eles pareciam calmos. A poucos passos de distância
estavam alguns dos meus cães... que poderiam alegre-
mente fazer picadinho deles.... se eu não os estivesse
controlando com uma coleira.

Os patos não sabiam da natureza e do desejo dos
cães de destruí-los. Eles estavam confortáveis comigo,
alegres ao meu redor... e assumiram que os cães nas
coleiras também eram amigos. Mas eles não eram. Eu
sempre me pergunto por que Deus não avisou Adão e
Eva sobre a presença da Serpente, satanás. Ele sim-
plesmente os avisou sobre a perda que a Desobe-
diência causaria. Todo Jardim Tem Uma Serpente. É
sua responsabilidade pessoal se manter alerta e em
guarda.

22

2MIN_SABIDURIA_PORTUGUES.qxd  6/11/07  11:29 AM  Page 21



22 � MIKE MURDOCK 

A s Pessoas Nunca Falam Sobre Aquilo
Que Mais As Atormenta. Contradições em

nossa própria natureza realmente nos perturbam.
Medos não ditos a outros permanecem sem con-

fronto, tanto em nossas próprias mentes quanto em
discussões de grupo. É muito intrigante ao meu próprio
coração que tantas questões turbulentas permanecem
intocadas em nossas vidas... para sempre.

A maioria das discussões têm pouco conteúdo,
pouca persuasão, e uso limitado. Por quê? Várias pos-
síveis razões: algumas questões só poderão ser respon-
didas pelo Espírito Santo... na eternidade. Talvez, As
Respostas poderiam fazer uma Vida de Sucesso pare-
cer impossível... e destruir a fantasia e a Esperança.
Fazer estas perguntas poderia gerar perda de respeito
ou admiração por parte dos outros. A Verdade Que Não
Se Busca Se Torna A Verdade Não Descoberta. Uma
vez escondida, quem Não Procura, nunca recebe a
recompensa.

Nunca.

E le Valia 400 Milhões E Me Contou O
Maior Segredo Da Riqueza. Anos atrás,

durante a ceia, eu perguntei a um dos homens mais
ricos de Dallas, “Qual é o principal segredo para se ter
sucesso nos negócios?” Sua casa valia 12 milhões.
Parecia um museu. Ele havia sobrevivido a horrendas
batalhas na justiça e ataques ao seu caráter e sua vida.
Contudo, ele jamais havia perdido a aura e o sucesso
notável que alcançou.

Ele pensou e pensou. E então respondeu “A pri-
meira coisa e mais importante para um negócio de
sucesso é ter informações precisas e suficientes.”
Jamais, jamais pare sua busca incansável por mais
informação. Quando você imaginar que já ouviu tudo,
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você ainda não ouviu o suficiente. A informação é o
elemento mais importante na sua vida. Decida sobre
o assunto que você quer se especializar. Desenvolva
um Sistema de Informação para juntar dados, arma-
zená-los e acessá-los. Compre um scanner por
R$200,00. Faça cópias de suas anotações, trechos de
revistas, e também contratos... e salve em seu compu-
tador pessoal. Faça um back up num disco separado
para o caso de perda ou furto. Escrever suas ano-
tações em 500 pedaços de papel é ridículo. Mantenha
todas as suas descobertas escritas... em apenas um
lugar. Este é o seu Banco de Conhecimento.

S e Você Não Fizer Aquilo Que Deus
Colocou Em Seu Coração, Vai Acabar

Fazendo Aquilo Que Satanás Colocou Em Sua
Carne. Seu Foco É O Seu Mestre. O que quer que
prenda a sua atenção tornou-se o seu senhor. Sua
Energia É A Semente Para O Futuro Que Você Deseja.
O que o Espírito Santo sussurrou ao Seu Coração
durante a noite? Sobre o quê Deus mais fala com você?
Empenhe-se nisso. Coloque seu coração nisso. Por
quê? Energia requer um foco.

Se você não fizer aquilo que Deus colocou em seu
coração, vai acabar fazendo aquilo que satanás colocou
em sua carne.

Se você não está cumprindo sua Missão, acabará
se tornando adversário dela. Jonas é o exemplo per-
feito. Deus disse a ele que fosse para Nínive, mas ele
decidiu ir para Társis. Ele fez o contrário da ordem
dada por Deus. A culpa é uma força. A culpa procura
por retaliação.

Ninguém pode se manter neutro em relação a
Deus. É por isso que os ateus ficam irados. Eu pergun-
tei a um ateu certa vez, “Por quê você está tão irado a

25

2MIN_SABIDURIA_PORTUGUES.qxd  6/11/07  11:29 AM  Page 23



respeito de alguém que você acredita que nem mesmo
existe?”

Rejeitar A Verdade É O Imã Para O Erro.
Rejeitar Sua Missão É Um Convite Para Entrada

Demoníaca.

A prenda A Arte De Delegar Tarefas Ao
Próximo. Delegar é a Chave de Ouro para

a produtividade notável. Grandes objetivos não podem
ser alcançados se estiver sozinho. Até mesmo Jesus,
Deus na Terra... delegou Sua Autoridade, Seu Poder, Sua
Visão... a um pequeno grupo de Discípulos. O que você
pode fazer que NINGUÉM mais é capaz de fazer? Quais
são as sete pessoas em seu círculo que desejam receber e
cumprir um comando seu? Quanto tempo você está
disposto a semear para treinar pessoas em sua casa?
Qual informacão e treinamento é necesário para
aqueles? Qual é a fraqueza que você está disposto a
ignorar nas pessoas para que possa extrair o ouro
escondido nelas? Como você pretende recompensar
aqueles que te ajudaram a completar sua Missão?
Identifique aqueles que foram divinamente enviados
para a sua vida. Convide-os para ouvir do seu coração....
Defina o papel deles e suas atividades. Crie um
programa de treinamento em DVD para aqueles que te
auxiliam. Defina suas expectativas pessoais a respeito
deles... e também aquilo que eles podem esperar de você.

Cultive O Hábito De Gravar O Que
Fala.

1. Você Pode Falar Quatro Vezes Mais Rápido Que
Escreve. Assim, você pode criar muito mais coisas se
você falar ao invés de escrever.

2. Falar Ao gravador Faz Com Que Seus Pensa-
mentos Imediatos Se Tornem Correntes Impetuosas E

24 � MIKE MURDOCK 

26

27

2MIN_SABIDURIA_PORTUGUES.qxd  6/11/07  11:29 AM  Page 24



Instantâneas. Isso captura a espontaneidade e a fluidez
do pensamento.

3. Mantenha o Gravador Com Você... 24 Horas
Por Dia. Mantenha-o próximo à cama durante a noite...
para a reflexão noturna.

4. Transcreva Suas Palavras... Para Criar Seu
Banco De Sabedoria Para Si Mesmo.

Q uando Você Justifica Sua Conduta,
Trava Sua Habilidade Para Mudá-la.

A auto-justificação é mortal.
Todos Os Homens Caem, Mas Os Melhores Se

Levantam.
O que faz com que uma pessoa volte a se levantar

após uma falha? Seu desejo de admitir a falha. Agora,
leia a próxima frase com cuidado... porque ela pode
mudar sua vida:

O Desejo De Alcançar É Prova De Humildade.
O Produto da Humildade é a Habilidade para

Mudar.
É impossível mudar qualquer coisa que seu coração

não acredite que precisa ser mudada. Você só pode mudar
seu comportamento... sua conduta... as circuns-
tâncias...quando você acredita que existe algo errado.

Esta é a arma secreta que Deus deu para os
humildes... a habilidade para mudar.

Deus retém a capacidade de mudar daqueles que
não desejam admitir que a mudança é necessária. 

V ocê Está Sufocado Pelos Desapontamen-
tos? Você percebeu que Seu Discernimento

está abalado? Você sabia que infelicidade constante é a
prova de que você não está discernindo o caráter de
outros?

2 MINUTOS DE SABEDORIA, VOLUME 1 � 25
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Você aceitou a responsabilidade de buscar e per-
mitir relacionamentos com aqueles que estão des-
truindo sua Visão, esgotando sua energia e liberando
uma amargura velada que parece te envenenar? A Dor
é a prova de uma decisão errada.

S eu Estado De Ânimo Não É A Sua Vida.
Seu estado de ânimo é um sentimento. Tem-

porário. Passageiro.
Ele pode surgir de uma imagem em sua mente, de

uma conversa, uma pessoa ou uma falha. A Conversa
ativa a Memória. Memórias geram Sentimentos. É um
grande engano confundir as alterações do seu estado de
ânimo com a sua atual qualidade de vida.

Às vezes, um momento passageiro é algo bom....
criando um Escape do trabalho, da correria ou cir-
cunstâncias desastrosas de um casamento ou da vida.
Esses momentos são Lampejos de Possibilidade. Se sua
vida parece difícil e você experimenta um momento
passageiro de alegria e felicidade... aproveite este
momento. Mas, examine-o e o exalte pelos seus
Segredos e Códigos escondidos que liberam a Mudança.

ÉImportante Que Você Reconheça Tanto
As Atividades Que NÃO Deve Realizar

Quanto Aquelas Que Deve. Você não pode resolver
todos os problemas. 

Você não pode resolver todos os problemas à sua
volta.

Você não pode resolver todos os problemas que vê.
Nem mesmo Deus espera que você resolva todos os

problemas próximos a você.
Jesus voltou ao céu... mesmo com milhões de pro-

blemas ainda não resolvidos à Sua volta aqui na terra.
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Sua única responsabilidade é resolver o problema
que o Espírito Santo te disse para resolver... agora
mesmo.

M ilhões Tentam Ver Mudanças Em Suas
Vidas... Sem Mudar A Si Mesmos. Aquilo

que você é... criou as suas circunstâncias. Suas cir-
cunstâncias não podem mudar... a não ser que você as
mude. Seu caráter decidiu o seu foco. Seu Foco Decide
O Mentores Que Você Busca.

Suas Decisões Revelaram Seus Verdadeiros Mentores.

A Descoberta Gera Energia. Deus é um
Professor.

Os humanos são os aprendizes.
Você foi criado para... aprender. Há recompensas

na descoberta, que uns poucos verdadeiramente com-
preendem.

Você já observou uma criança repleta de energia...
correndo pelo jardim em volta da casa? O que dá a elas
tanta energia? Muitas pessoas pensam que é por causa
de sua juventude. Elas são jovens...

Errado. Elas estão descobrindo.
A descoberta libera energia, entusiasmo e moti-

vação. É por isso que é tão importante que você man-
tenha o hábito diário de aprender, ler e escutar.

Três chaves básicas para a descoberta:
1. Leia... biografias e descobertas de outros.
2. Ouça... aqueles à sua volta. Questione... aqueles

com conhecimento no seu círculo de conselho.
3. Ensine... os outros. Alguém já disse que você não

aprende nada ao falar. Errado. Você aprende muito
quando fala.

32

33

2MIN_SABIDURIA_PORTUGUES.qxd  6/11/07  11:29 AM  Page 27



28 � MIKE MURDOCK 

Pergunte a qualquer professor e ele admitirá que
algumas das suas maiores descobertas aconteceram
quando ele estava ensinando alguém.

Você só irá se lembrar das descobertas que ensina.

E xpresse Gratidão De Maneira Graciosa.
Os Empreendedores Notáveis são agrade-

cidos e apreciativos.
A Cura Mais Rápida Para A Ingratidão É A Perda.
Pessoas apreciativas possuem “um magnetismo”.

Sua habilidade de valorizar atos de gentileza nos ins-
pira e nos faz querer agir da mesma forma.

Encontre maneiras de expressar sua gratidão e
apreciação... verbalmente, com frequência, generosa-
mente, de forma zelosa, rápida.

D izimar Libera Imediatamente A Semente
Da Expectativa.

Dizimar é um imã que imediatamente libera a
Semente da Expectativa em nosso subconsciente.
Quando plantamos as Sementes da Expectativa, atraí-
mos coisas boas, coisas abençoadas, coisas maravilho-
sas, porque a Expectativa se torna uma influência
invisível, não apenas sobre nós mesmos, mas sobre os
outros também.

Você só alcançará sonhos e objetivos notáveis quan-
do você se auto-abastacer com o poder da Expectativa.
Você precisa nutrir a Expectativa. Você precisa incorporá-
la aos seus assuntos. Você precisa torná-la parte da sua
mente. Você precisa encher a sua vida com ela. A
Expectativa não é um mar morto. É um rio rápido e
barulhento.
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Você Deseja Aceitar
Jesus Como Seu
Salvador Pessoal
No Dia De Hoje?

ABíblia diz, “Se com a tua
boca confessares a Jesus

como Senhor, e em teu
coração creres que Deus o
ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo” (Romanos 10:9).

Faça esta oração de cora-
ção hoje!

“Senhor Jesus, eu creio
que o Senhor morreu por
mim e ressuscitou ao ter-
ceiro dia. Eu confesso que
sou pecador... Preciso do
Seu amor e perdão... Entre
em meu coração. Perdoe
meus pecados. Eu recebo a
Sua vida eterna. Confirme
seu amor me dando paz,
alegria e um amor sobrena-
tural pelo próximo. Amém”

DR. MIKE MURDOCK
tem sido grandemente
requisitado como um dos
mais dinâmicos pales-
trantes da América.

Mais de 16.000 pessoas
em 40 países participaram
de suas Escolas de Sabe-
doria e conferências. Cen-
tenas de convites chegam
até ele vindos de igrejas,
faculdades e instituições
de negócios. É o consa-
grado autor de mais de
200 livros, incluindo os
best sellers Os Segredos
da Liderança de Jesus e
Os Segredos do Homem
Mais Rico que já Viveu.
Milhares assistem seu
programa semanal de te-
levisão, Chaves da Sabe-
doria com Mike Murdock.
Muitos frequentam as
Escolas de Sabedoria que
ele ministra nas maiores
cidades da América.

DECISÃO

o Sim, Mike! Hoje eu tomei a decisão de aceitar a Cristo como meu
Salvador pessoal. Por favor, me envie gratuitamente o livro, “31 Chaves
para um Novo Começo” para me auxiliar na minha nova vida com Cristo.

NOME NASCIMENTO

ENDEREÇO

CIDADE ESTADO CEP

(PAÍS – COUNTRY)

TELEFONE E-MAIL

Envie para: The Wisdom Center • 4051 Denton Hwy. 
Ft. Worth, TX 76117 USA • 817-759-0300

Você Vai Amar Nosso Website...!   www. WisdomOnline.com
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