2016/010 – Salomão: sabedoria e ensino.
Semana de 27/06 a 02 de julho de 2016
TEXTO BASE: “Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se
conhecer a sabedoria e a instrução; para se entenderem, as palavras da
prudência. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a
equidade; para dar aos simples, prudência, e aos moços, conhecimento e bom
siso; o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios
conselhos; para entender os provérbios e sua interpretação; as palavras dos
sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do
conhecimento; os loucos desprezam a sabedoria e a instrução” (Provérbios 1:1 a
7).
1. INTRODUÇÃO:
Sabedoria (no hebraico Hokmah) é um termo que aparece repetidamente no Livro de
Provérbios.
No Antigo Testamento, esta palavra é usada para descrever a habilidade de artesãos,
artistas e conselheiros.
No âmbito espiritual, uma pessoa sábia vive de acordo com os mandamentos de Deus,
aplicando com eficácia o seu conhecimento acerca de Deus.
Inteligência – que também pode ser traduzida como “instrução” indica que a sabedoria
é adquirida com tempo e disciplina.
Prudência – ou “astucia” é uma salvaguarda de ser desviado do caminho certo.
Simples – uma designação comum em Provérbios, sugere uma pessoa ingênua,
crédula e suscetível a boas e más influências (extraído da Bíblia da Mulher).
2. NÃO DEVEMOS DESPREZAR A SABEDORIA E O ENSINO:
Como lemos no versículo acima devemos sim buscar viver de acordo com os
mandamentos de Deus, não somente sabendo que eles existem e sim aplicá-los nas
nossas vidas.
Para sermos sábios devemos sim ter o temor de Deus nas nossas vidas. Não é “medo
de Deus” e sim uma obediência reverente expressada por um espírito submisso e não
um medo apavorante.
Para sermos sábios também é necessário querer ser sábio. Para isso é fundamental
se submeter a Deus e aos seus mandamentos.
Um sábio influencia outros a serem sábios. O tolo leva os outros a perdição.
Quem eu sou: Um Influenciador ou um influenciado?

3. CONCLUSÃO:
Devemos influenciar essa geração para podermos ganhar vidas para Cristo.
Infelizmente temos visto pessoas cristãs influenciando pessoas para ficar mais longe
ainda de Cristo.
Muitas pessoas vão conhecer Jesus através das suas atitudes e não pelo fato de lerem
a Palavra de Deus.
Responsabilidade? Sim. Como filhos de Deus devemos sim pregar o evangelho a toda
a criatura e nossas atitudes, nossos comportamentos e nossas palavras são vistas e
monitoradas por muitas pessoas.
Que o Senhor nos ajude a sermos influenciadores para ganharmos vidas para Cristo.
Ganhar, Consolidar, Discipular e Enviar essas vidas com um testemunho verdadeiro e
sincero. Sem contaminações.
Senhor ajude-me a ser um testemunho verdadeiro do seu amor.
Deus lhe abençoe.
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