Casas Abertas
Estudos Diversos
Vida Cristã Prática - O Doador de
Sabedoria.
Tg 1:5-8 Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que
a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será concedida. Peça-a,
porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda
do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá
coisa alguma do Senhor; é alguém que tem mente dividida e é instável
em tudo o que faz.

A fonte da sabedoria
Uma pessoa pode ser suficientemente inteligente sem, contudo, ser sábia.
No Reino de Deus, as tribulações tem caráter pedagógico e são tempo oportuno para
desenvolver a maturidade cristã. Porém, se não tivermos a sabedoria do alto, faltará
percepção e consequente desperdício do momento.
Nunca se esqueça que Deus sempre age em favor de seus filhos.
• Rm 8:28 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que
o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Tiago diz para se alegrar nas dificuldades passadas.
• Tg 1:2 Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem
por diversas provações,
Aos olhos do mundo, parece loucura o entendimento de Tiago acerca das dificuldades, mas
Paulo esclarece a falta de entendimento por parte dos não salvos.
• 1Co 2:14 Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de
Deus, pois lhe são loucura; e não é capaz de entendê-las, porque elas são
discernidas espiritualmente.
A razão para alegria não é a dificuldade em si, mas seu resultado! Não se alegrar em meio
às dificuldades é hesitar sobre a certeza de que Deus opera em nós gerando grandes
benefícios - perseverança, maturidade espiritual, integridade e etc.
• Tg 1:3-4 pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a
perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e
íntegros, sem lhes faltar coisa alguma.
Tiago é essencialmente prático (como o livro de Provérbios) e se Tg 1:2 ainda não
discernida espiritualmente, há uma saída! Rogue ao Senhor que o ilumine por seu
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Espírito; e o Deus de misericórdia, graça e amor diz: Eis me aqui, peça-me o que quero dar!
Sou a Sabedoria.
• Pv 2:1-6 Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os
meus mandamentos; se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o
discernimento; se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem
alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem
busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor
e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria; de sua
boca procedem o conhecimento e o discernimento.
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Conhecimento e discernimento são palavras com significados muitos semelhantes e
Salomão quer expressar a somatização do que a Sabedoria de Deus pode produzir:
conhecimento, percepção, habilidade , compreensão, inteligência e entendimento - tudo
vindo do alto! Um verdadeiro milagre.
Conhecimento, inteligência podem ser desenvolvidos de diversas formas, mas só Deus é a
fonte da verdadeira sabedoria e discernimento, não sabedoria de fonte humana, mas antes,
celeste, sobrenatural, de fonte espiritual e eterna. Deus proveu os seus filhos com este
recurso (Sabedoria) e portanto deve ser utilizada.

Como pedir
Não há melhor mentor para sabedoria senão o próprio Deus, homens sábios e santos (como
Isaías) sempre apontaram e apontarão para o verdadeiro Conselheiro.
• Is 9:6 “...E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai
Eterno, Príncipe da Paz.”
Faça como Salomão, que humildemente enxergou sua condição (falta de sabedoria) para o
que o aguardava e pediu ao Único que é suficientemente competente para doá-la:
• 1Re 3:7 "Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu
pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer.
• 1Re 3:9 Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento (sabedoria)
para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois, quem
pode governar este teu grande povo? "
Deus dá liberalmente a Sabedoria. Sabedoria é um dos atributos que o Senhor compartilha
com seus filhos. Ter consciência sobre a fidelidade de Deus em responder acerca da
Sabedoria é honrá-lo! Se no coração há outra fonte outra fonte “de igual virtude” para adquirir
sabedoria espiritual (não exclusivamente Deus) é um coração dubìo por não crer que Deus
é O ùnico Suficiente.
• Tg 1:6 contanto que peça com fé, em duvidar, porque aquele que duvida é
semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento.

Não seja inconstante
Creia e não duvide que Deus é sábio e doador.
• Mt 21:22 E, tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis.
• Mc 11:24 Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede
receber, e tê-las-eis.

2

•

Jo 16:24 Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis, para que o
vosso gozo se cumpra.

Se duvidar...
• Tg 1:7 Não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor,
•

Tg 1:8 dúbio e inconstante como é em tudo o que faz.
o

Dúbio na fé: alguém que tem mente dividida, vacilante, incerto, duvidoso e,
tem interesse dividido.

Aplicação
Deus não ouve o que é pedido fora da sua vontade. Pedir o que Deus quer dar é certeza de
que Ele ouvirá.
• 1 Jo 5:14 E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa,
segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
Esta sabedoria de Deus o mundo não conhece e nem pode conhecer, a não ser que seja
salvo.
• 1Co 1:21 Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio
da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que crêem por meio da
loucura da pregação.
Sei da história de um garoto que, com aproximadamente 10 anos, vivia na oficina de seu pai
- nos fundos de casa. Lá desenvolveu habilidades ao observar o trabalhar de seu pai e
aprendeu operar serras elétricas, manuais, furadeiras, martelos e etc. Com habilidade criava
brinquedos de madeira e os compartilhava com amigos. O pai por sua vez, sempre se
alegrava ao ver seu filho utilizando com habilidade suas ferramentas e com graça os
brinquedos repartidos entre seus amigos da vizinhança. Deus é o doador de sabedoria! Se
um simples pai adora repartir o que tem com seu filhos, sem custo e com prazer, quanto
mais o Pai nosso que está no céu!
• Tg 1:5 Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá
livremente, de boa vontade; e lhe será concedida.
Salomão pediu sabedoria a Deus, observe a reação de Deus.
• 1Re 3:10 O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor.
Esta ferramenta (sabedoria) deve ser repartida em justiça com os demais, não tem propósito
egoísta.
• 1Re 3:28 Quando todo o Israel ouviu o veredicto do rei, passou a respeitá-lo
profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça.
A sabedoria visa glorificar a Deus e, portanto, será reconhecida pelos que estão em volta
• 1Re 3:28 Quando todo o Israel ouviu o veredicto do rei, passou a respeitá-lo
profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça.
• 1Re 4:29-30 Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma
abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A
sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do oriente, bem
como de toda a sabedoria do Egito.
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Você reconhece humildemente sua incompetência espiritual para lidar com vida como
Salomão?
• Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu
não passo de um jovem e não sei o que fazer.
Seja humilde e saiba que nenhum orgulhoso jamais será sábio.
• 2 Sl 22. 23. Todos os seus mandamentos estão diante de mim; não me afastei
dos seus decretos. 28. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os
orgulhosos para os humilhar.
• Pv 11:2 Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com
os humildes.
Deus aguarda seu pedido!
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