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Iniciamos o estudo de hoje com o conselho de Davi
A sabedoria de Deus é diferente da nossa sabedoria.
ao seu filho Salomão. Isso nos ajudará e nos ambienta- Deus conhece tudo e sabe o que é melhor para nossas
rá com o assunto:
vidas. Ele é a fonte de toda a sabedoria!
“A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois, a saA sabedoria de Deus é perfeita. A sabedoria humana
bedoria; sim, com tudo o que possuis, adquire o conhe- é imperfeita, porque nós não sabemos tudo. Os planos
cimento.” Pv 4.7
de Deus às vezes parecem loucura, porque o pecado
E assim foi feito! Em uma oportunidade de escolha, nos engana e distorce nossa compreensão.
disse (Salomão) sem medo. É da sabedoria que preciPaulo enfatizou essa distinção:
so! (1Rs 4.29-34)
“...a minha pregação não consistiu em linguagem
Um dos seus primeiros atos de sabedoria, foi quando persuasiva de sabedoria..., para que a vossa fé não
disse: “Divida em duas partes o menino vivo: e dai me- se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de
tade a uma e metade a outra.” Era uma disputa acirra- Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experida de duas mães por um só criança. (Cf 1Rs 3.16-28)
mentados; porém, a sabedoria deste século, se reduz a
A sabedoria que Deus dá é bem assim. Te ajuda nas nada; falamos a sabedoria de Deus em mistério, oupiores situações. Sem dúvida, vale a pena clamar por trora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória.” (1Co 2.4–7)
ela, como disse o apóstolo Tiago (Tg 1.5).

“...Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana,
e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana.”
1Co 1.24b,25 (NTLH)
Existem 3 tipos de sabedoria:
Satânica: Ez 28.12-17; Tg 3.14-16

SABEDORIA DO ALTO

“Mas a sabedoria que vem do alto
é, primeiramente, pura, depois,
Divina: 1Co 2.6 (já dito acima)
pacífica, moderada, tratável,
A “palavra de sabedoria” que cheia de misericórdia e de bons
Paulo tinha em mente não era sa- frutos, sem parcialidade e sem
bedoria humana, mas a sabedoria hipocrisia.” Tg 3.17
de Deus concedida pelo Espírito.
O propósito dos dons nunca foi
(Vide: 1Co 12.8). Consiste num co- a glorificação de quem os possuía.
nhecimento divinamente concedi- A respeito do Espírito, Jesus disse:
do (gr.: gnosis).
“Ele me glorificará” (João 16:14a).
Humana: Lc 14.28-32

CURIOSIDADE
Os dons de ministério são a provisão de Cristo para a Igreja para
construir, edificar e amadurecer os
santos.
Quando Jesus vier, alguns bebês
espirituais terão acabado de nascer
na família de Deus. Eles não terão
tido tempo para amadurecer.

O foco dos dons espirituais é o
serviço, serviço para a edificação
Esse conhecimento juntamente Qualquer ensino ou prática que dos outros. Se pergunte agora mescom a sabedoria estava oculto em promova mais glória a um indi- mo: “Como eu posso servir meCristo (Cl 2.2,3) e continuou sen- víduo do que a Jesus é incoerente lhor?” Estou aproveitando bem as
do um mistério até que foi revelado com o propósito e obra do Espírito oportunidades que Deus tem coloSanto.
pelo Espírito (Ef 3.3–5).
cado diante de mim?
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