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SABEDORIA
1. Tipos de sabedoria
1.1 Sabedoria do alto
(Tiago 3:17) Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura; depois, pacífica,
amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera.
(NVI)
Esta é a sabedoria de Deus.
(Eclesiastes 2:26) Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria,
conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e
armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr
atrás do vento. (NVI)
(Provérbios 2: 6) Pois o Senhor é quem dá sabedoria; de sua boca procedem o
conhecimento e o discernimento. (NVI)
Esta é a sabedoria ordenada por Deus.
(1 Coríntios 2:6-7) Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da
sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada.
Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual
Deus preordenou, antes do princípio das eras, para a nossa glória. (NVI)
Exemplos:
1.1.1. Bezalel e Aoliabe
(Êxodo 36: 2) Então Moisés chamou Bezalel e Aoliabe e todos os homens capazes a
quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. (NVI)
1.1.2. José
(Genesis 41: 38-39) Por isso o faraó lhes perguntou: "Será que vamos achar alguém
como este homem, em quem está o espírito divino?” Disse, pois, o faraó a José: "Uma
vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio
como você. (NVI)
1.1.3. O quatro hebreus
(Daniel 1:17) A esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para
conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia
interpretar todo tipo de visões e sonhos. (NVI)
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1.1.4. Esdras
(Esdras 7:25) "E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie
magistrados e juízes para ministrarem justiça a todo o povo do território a oeste do
Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não as conhecem,
você deverá ensiná-las. (NVI)

1.2 Palavra de sabedoria
(1 Coríntios 12: 8) Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria; a outro, a
palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito;(NVI)
Esta é uma visão extraordinária dada pelo Espírito Santo para resolver um conflito.
Exemplos:
1.2.1. Discernimento no tempo de perseguição
(Lucas 21:12-15) "Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os
entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e
governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de
dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o
que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos
seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. (NVI)
Sabedoria de Salomão (1 Reis 3:17-28)
Sabedoria de Tiago (Atos 15:13-31)
Sabedoria de Jesus em lidar com os fariseus (Mateus 22:15-22)
1.3 Sabedoria deste mundo (sabedoria humana / sabedoria natural)
São os mistérios da vida analisados através da filosofia e do pensamento racional. Ela está
associada com a inteligência e razão.
(1 Coríntios 03:19) Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus.
Pois está escrito: "Ele apanha os sábios na astúcia deles"; (NVI)

(1 Coríntios 2: 4) Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras
persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito,
(NVI)
(1 Coríntios 2: 5) para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana,
mas no poder de Deus. (NVI)
(1 Coríntios 2:13) Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria
humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades
espirituais para os que são espirituais (NVI)
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1.4 Sabedoria demoníaca.
1.4.1. Amarga, invejosa e egoísta
(Tiago 3:13-15) Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por
seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da
sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta,
não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de "sabedoria" não vem do
céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. (NVI)
1.4.2. Bruxaria, astrologia, adivinhação, feitiçaria etc.
(Isaías 47: 12-15) "Continue, então, com suas palavras mágicas de encantamento e
com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez
você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a
extenuaram! Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que
fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você;
sem dúvida eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo
salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém; não
há fogueira para sentar-se ao lado. Isso é tudo o que eles podem fazer por você, esses
com quem você se afadigou e com quem teve negócios excusos desde a infância. Cada
um deles prossegue em seu erro; não há ninguém que possa salvá-la. (NVI)
2. Os elementos e benefícios da sabedoria
2.1 Critério
2.2 Coisas excelentes
2.3 Coisas certas
2.4 Verdade
2.5 Prudência
2.6 Conhecimento
2.7 Temos ao Senhor
2.8 Estilo de vida cuidadoso
2.9 Capacidade de influenciar mudança
2.10 Entendimento
2.11 Discernimento
2.12 Obediência
2.13 Oposição ao mal
2.14 Força
2.15 Habilidade de ensino
2.16 Conselho e repreensão
2.17 Satisfação
2.18 Honra
2.19 Segurança
2.20 Riqueza
2.21 Progresso
2.22 Felicidade
2.23 Saúde
2.24 Longevidade
2.25 Regência
2.26 Libertação
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2.27 Perícia
2.28 Capacidade de penetrar e derrubar fortalezas
2.29 Sucesso
2.30 Pesar
2.31 Obras com mansidão
2.32 Moderação
2.33 Glória
Os elementos as sabedoria são em si os benefícios da sabedoria
2.1 Critério
É a capacidade de fazer a escolha/plano certo. Tem um elemento de cálculo inteligente.
(Provérbios 8:12) "Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento
que vem do bom senso. (NVI)
Escolha certa em - casamento, comprar uma casa, escolher uma carreira, escolher uma igreja,
comprar um carro - em cada decisão que você tem uma escolha.
Escolhas erradas - Ló e Sodoma, Demas, Elimeleque, Abraão, o jovem profeta.
Escolhas certas - Raquel escolher Isaac, José e a esposa de Potifar, os magos, os três meninos
hebreus, Jesus, Rute e Naomi.
2.2 Coisas excelentes
Coisas excelentes são mais elevadas, superiores, nobres, importantes, dignas, melhores.
(Provérbios 8: 6) Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer; os meus lábios
falarão do que é certo. (NVI)
Estas são coisas que se relacionam com a eternidade.
O sobrenatural é melhor do que o natural.
As coisas espirituais são melhores do que as coisas naturais.
A essência é melhor do que a sombra.
A eternidade é melhor do que a temporalidade.
A imortalidade é melhor do que a mortalidade.
(Provérbios 22:20-29) Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe
palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o
enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no
tribunal, pois o Senhor será o advogado deles, e despojará da vida os que os
despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia
de quem facilmente se ira; do contrário você acabará imitando essa conduta e cairá
em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos,
empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas; se você não tem como
pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de
lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus
antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será
promovido ao serviço real; não trabalhará para gente obscura. Isto está a funcionar a
partir do reino do "melhor ou superior". Aqueles que não possuem sabedoria operar
a partir de um nível mais baixo. (NVI)
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Essa qualidade vai torná-lo melhor ou maior que o que você é. Essa característica traz uma
qualidade insuperável para o possuidor.
Por exemplo:
Um bom advogado vai se tornar um advogado melhor.
Um bom médico irá se tornar um médico melhor.
Um excelente advogado vai se tornar mais excelente.
Um excelente médico irá tornar-se mais excelente.
Você vai passar de uma precisão de uma posição mais precisa.
Esta é uma qualidade que faz você melhor.
Quando Apolo foi confrontado com a sabedoria de Priscila e Áquila, ele migrou para uma
posição mais precisa.
Coisas excelentes incluem o seguinte:
2.2.1. Seu poder
(Jó 37:23) Fora de nosso alcance está o Todo poderoso, exaltado em poder; mas, em
sua justiça e retidão, não oprime ninguém. (NVI)
2.2.2. O nome Dele
(Salmos 8: 1) Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra!
Tu, cuja glória é cantada nos céus. (NVI)
2.2.3. A Sua benignidade
(Salmos 36: 7) Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! Os filhos dos homens se
refugiam à sombra das tuas asas. (JFA)
2.2.4. Disciplina dos justos
(Salmos 141: 5) Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a
minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos
malfeitores. (NVI)
Os filhos são disciplinados
2.2.5. Sua grandeza
(Salmos 150:2) Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a
imensidão de sua grandeza! (NVI)
2.2.6. Sua maneira (Amor)
(1 Coríntios 12:31) Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo
agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. (NVI)
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2.2.7. Excelente Ministério
(Hebreus 8: 6) Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, na medida em
que é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas.
(JFA)
2.2.8. Excelente Sacrifício
(Hebreus 11: 4) Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo
qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons; e
por meio dela depois de morto, ainda fala. (JFA)
2.2.9. Excelente Glória
(2 Pedro 1:17) Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema
glória lhe foi dirigida a voz que disse: "Este é o meu filho amado, em quem me
agrado". (NVI)
2.2.10. Excelente Espírito
(Daniel 6:3) Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por
suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o
império. (NVI)
A Sabedoria coloca essas coisas em perspectiva na vida do crente, movendo-o para o reino da
excelência.
2.3 Coisas certas
(Provérbios 8:6) Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer; os meus lábios
falarão do que é certo. (NVI)
(Provérbios 8:8) Todas as minhas palavras são justas; nenhuma delas é distorcida ou
perversa. (NVI)
Coisas certas são coisas justas, coisas honestas, coisas retas, coisas precisas.
Coisas certas são melhores do que as coisas boas.
Por exemplo:
Alimentar os pobres é uma coisa boa. Pode não ser uma coisa certa se você está alimentando
um grupo de pessoas que são pobres por causa da preguiça.
Esta faceta da sabedoria te move em precisão.
(1Reis 11:38) Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e
fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como
fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão
permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. (NVI)
(1Reis 14:8) Tirei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem sido
como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o
coração, fazendo apenas o que eu aprovo. (NVI)
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(1Reis 15:11) Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. (NVI)
Coisas certas são coisas que são retas aos olhos do Senhor. (Ver mnemônico Righteous
"justo".)
Josué fez a coisa certa ao honrar seu tratado com os gibeonitas. (Josué 9)
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego fizeram a coisa certa, não se curvando à imagem. (Daniel
3)
Coisas certas trazer os benefícios da justiça. (Consulte mnemônico "dikaiosune".)
2.4 Verdade
(Provérbios 8:7) Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus
lábios. (NVI)
Verdade é um componente importante da sabedoria.
CARACTERÍSTICAS DA VERDADE
2.4.1.Testifica de Jesus
(Efésios 4:21) De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo
com a verdade que está em Jesus. (NVI)
(João 1:14) Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua
glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. (NVI)
(João 1:17) Pois a Lei foi dada por intermédio de Moisés; a graça e a verdade vieram
por intermédio de Jesus Cristo. (NVI)
(João 5:33) "Você enviou a João, e ele deu testemunho da verdade. (JFA)
(João 14: 6) Jesus disse-lhe: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao
Pai senão por mim. (NVI)
(João 17:17) "Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. (JFA)
2.4.2. Refúgio
(Salmos 91:4) Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará
refúgio; a fidelidade dele será o seu escudo protetor. (NVI)
(Salmos 40:11) Não me negues a tua misericórdia, Senhor; que o teu amor e a tua
verdade sempre me protejam. (NVI)
VERDADE TEM A QUALIDADE DE PROTEGER.
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2.4.3. Evita sermos afetados
2.4.3.1. Por opinião humana
(2 Coríntios13: 8) Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da
verdade. (NVI)
2.4.3.2. Por espaço
(Salmos 108:4) porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus; a tua fidelidade
alcança as nuvens! (NVI)
2.4.3.3. Por tempo
(Salmos 100:5) Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno; a sua fidelidade
permanece por todas as gerações. (NVI)
(Salmos 117:2) Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor
dura para sempre. Aleluia! (NVI)
(Hebreus 13:8) Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. (NVI)
2.4.4 Terapêutica
(João 8:32) "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." (JFA)
A Verdade tem uma qualidade libertadora.
2.4.5 Honesta
(1João 1:8) Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a
verdade não está em nós.(JFA)
A verdade tem a qualidade da honestidade.
2.5 Prudência
(Provérbios 8:12) "Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento
que vem do bom senso. (JFA)
Prudência significa bom senso, cautela, circunspecção. Ele inclui acuidade/percepção e
intuição. Cautelosa na gestão dos assuntos práticos. Astuta no planejamento para o futuro.
Uma pessoa que ainda segura um embrulho pesado, enquanto está dentro de um elevador
carece de prudência.
É um bom senso de reação intuitiva. Critério é uma reação calculada.
Por exemplo. Quando perseguido por um leão - a prudência irá dizer-lhe para correr/subir em
uma árvore. Uma pessoa que mergulha em um rio enquanto fugindo de um crocodilo carece
de prudência.
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Uma pessoa que corre na estrada principal quando perseguido por um carro, em vez de no
meio dos arbustos, carece de prudência.
Por exemplo:
2.4.6.1. Conselhos de Jetro
(Êxodo 18:17-23) Respondeu o sogro de Moisés: "O que você está fazendo não é bom.
Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não
pode executá-la sozinho. Agora, ouça-me! Eu lhe darei um conselho, e que Deus
esteja com você! Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as
suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem
viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes
a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como
chefes de mil, de cem, de cinqüenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do
povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis; as mais
simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão
com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar
as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito". (NVI)
2.4.6.2 Neemias
Espiar a terra antes de construir
(Neemias 2:12-16) saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a
ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém.
Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite
saí pela porta do Vale na direção da fonte do Dragão e da porta do Esterco,
examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas, que
haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da Fonte e do tanque do rei, mas ali
não havia espaço para o meu animal passar; por isso subi o vale, de noite,
examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do Vale. Os
oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu
não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros
que iriam realizar a obra. (NVI)
2.4.6.3 Jesus
Entrada secreta para a festa para evitar ser preso
(João 7:10) Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também
subiu, não abertamente, mas em segredo. (NVI)
2.4.6.4 Paulo
Paulo circuncida Timóteo para aceitação dos judeus
(Atos 16:3) Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus
que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. (NVI)
Paulo coloca seus inimigos uns contra os outros
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(Atos 23:6) Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros
fariseus, bradou no Sinédrio: "Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo
julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos! (NVI)
Fugir em tempos de perigo
(Atos 14:6) Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra
e Derbe, e seus arredores, (NVI)
(Atos 17:10-15) Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Beréia.
Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que
os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando
todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos
dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada
posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que
Paulo estava pregando a palavra de Deus em Beréia, dirigiram-se também para lá,
agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para
o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Beréia. Os homens que foram com
Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo
se juntassem a ele, tão logo fosse possível. (NVI)
2.6 Conhecimento
A conquista dos fatos da vida.
(Provérbios 8:12) "Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento
que vem do bom senso. (NVI)
(Provérbios 1:29) Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do
Senhor (NVI)
Diferentes tipos de conhecimento:
2.6.1 Conhecimento moral
Conhecimento de certo e errado.
2.6.2 Conhecimento mental
(1Coríntios 8:1) Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que
todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. (NVI)
Produz orgulho
2.6.3 Conhecimento experimental
Conhecimento adquirido pela experiência
(Efésios 3:19) e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que
vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. (NVI)
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VER NABUCODONOSOR
(Genesis 4:1) Agora Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a
Caim, e disse: "Adquiri um varão do Senhor." (JFA)
2.6.4 O conhecimento espiritual (DO CORAÇÃO)
Isso inclui:
2.6.4.1 Conhecimento de Deus
(Colossenses 1:10) E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em
tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de
Deus (NVI)
(Oséias 6:6) Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez
de holocaustos. (NVI)
(Efésios 1:17) Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê
espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. (NVI)
(Filipenses 3:8) Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a
suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa
perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo
(NVI)
2.6.4.2 Conhecimento de SUA vontade
(Colossenses 1:9) Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de
orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de
Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. (NVI)
2.7 Temor ao Senhor
(Jó 28:28) Disse então ao homem: ‘No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o
mal é ter entendimento’ ". (NVI)
(Salmos 111:10) O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; todos os que
cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre! (NVI)
2.8 Estilo de vida prudente
(Efésios 5:15-17) Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas
como sábios, Remindo o tempo; porquanto os dias são maus. Por isso não sejais
insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. (JFA)
(Mateus 10:16) "Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam
prudentes como as serpentes e simples como as pombas. (JFA)
(Provérbios 4:11-15) Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por
veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos;
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quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone; guarde-a bem,
pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios nem ande no caminho
dos maus. Evite-o, não passe por ele; afaste-se e não se detenha. (NVI)
Isso traz precisão na vida de um indivíduo.
2.9 Capacidade de influenciar Mudança
(Provérbios 11:30) O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas
é sábio. (NVI)
Sabedoria dá a capacidade de mudar a mente de outras pessoas.
2.10 Entendimento
(Provérbios 8:14) Meu é o conselho sensato; a mim pertencem o entendimento e o
poder. (NVI)
Compreensão da vontade de Deus.
(Efésios 5:17) Por isso, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a
vontade do Senhor. (NVI)
Compreensão dos caminhos de Deus.
(Oséias 14:9) Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem
discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos; os
justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. (NVI)
Compreensão da esperança da sua vocação, as riquezas da glória e da grandeza do Seu poder.
(Efésios 1:17-19) Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes
dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também
para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês
conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança
dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos,
conforme a atuação da sua poderosa força. (NVI)
Entendimento da retidão, justiça, imparcialidade e sempre o bom caminho.
(Provérbios 2:9-10) Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá
os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será
agradável à sua alma. (NVI)
2.11 Discernimento
(Eclesiastes 8:5) Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração
sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. (NVI)
(1Coríntios 2:13-16) Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela
sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades
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espirituais para os que são espirituais. 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. Mas quem é espiritual discerne todas as
coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido; pois "quem conheceu a mente do
Senhor para que possa instruí-lo?” Nós, porém, temos a mente de Cristo. (NVI)
(Eclesiastes 2:14) O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas
trevas; todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. (NVI)
(1Coríntios 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. (NVI)
2.12 Obediência
(Mateus 7:24)"Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um
homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. (NVI)
2.13 Oposição ao mal
(Provérbios 14:16) O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e
irresponsável. (NVI)
2.14 Força
(Provérbios 8:14) Meu é o conselho, é a verdadeira sabedoria; Estou a compreender,
eu tenho força. (JFA)
(Eclesiastes 8:1) Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A
sabedoria de um homem Alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado.
(NVI)
(Eclesiastes 9:18) A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só
pecador destrói muita coisa boa. (NVI)
2.14.1 Força para governar
(Provérbios 8:15-16) Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem
a justiça; também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra
(NVI)
2.14.2 Força para construir
(Provérbios 9:1) A sabedoria construiu sua casa; ergueu suas sete colunas. (NVI)
(Eclesiastes 7:19) A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada
por dez valentes. (NVI)
(Provérbios 24:3) Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se
consolida. (NVI)
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2.14.3 Força de superar
(Provérbios 2:12) A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de
palavras perversas, (NVI)
(Provérbios 21:22) O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em
que eles confiam. (NVI)
(Provérbios 2:16) Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz
com suas palavras, (NVI) - Provérbios 7: 4-27
Força para reprimir
(Provérbios 29:11) O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. (JFA)
2.15 Habilidade de ensino
A graça de receber a instrução e correção.
(Provérbios 9:8-9) Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará;
repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio;
ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. (NVI)
(Provérbios 1:5) Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem
discernimento obterá orientação (NVI)
2.16 Conselho e repreensão
(Provérbios 1:30) não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da
minha advertência, (NVI)
(Provérbios 8:14) Meu é o conselho sensato; a mim pertencem o entendimento e o
poder. (NVI)
2.17 Satisfação
(Provérbios 3:17-18) Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as
suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça; quem a ela
se apega será abençoado. (NVI)
2.18 Honra
(Provérbios 4: 8-9) Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará; abrace-a, e ela
o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma
coroa de esplendor". (NVI)

(Provérbios 8:18) Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras.
(NVI)
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2.19 Segurança
(Eclesiastes 7:12) Pois a sabedoria é uma defesa como o dinheiro é uma defesa, mas a
excelência da sabedoria é que ela dá vida a quem o tem. (JFA)
(Eclesiastes 7:12) A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro, mas a
vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui.
(NVI)
(Provérbios 1:33) mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranqüilo, sem
temer nenhum mal". (NVI)
2.20 Riqueza
(Provérbios 8:18) Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras.
(NVI)
(Provérbios 21:20) Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo
devora tudo o que pode. (NVI)
(Provérbios 8:21) concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros.
(NVI)
2.21 Progresso
(Provérbios 4: 8) Exalte-la, e ela vai promovê-lo; ela vai lhe trazer honra, quando
você abraçá-la (JFA)
2.22 Felicidade
(Provérbios 3:13) Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém
entendimento, (NVI)
(Provérbios 3:17-18) 17 Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas
veredas são paz. Ela é uma árvore da vida para aqueles que tomarem posse dela, e
felizes são todos os que retém ela. (JFA)
2.23 Saúde
(Provérbios 3: 7-8) Não seja sábio aos seus próprios olhos; tema ao Senhor e evite o
mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. (NVI)
2.24 Longevidade
(Provérbios 3:16) Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa; na mão
esquerda, riquezas e honra. (NVI)
(Provérbios 4:10) Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. (NVI)
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(Provérbios 9:11) Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o
tempo da sua vida se prolongará. (NVI)
2.25 Regência
(Provérbios 8: 15-16) Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades
exercem a justiça; também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da
terra. (NVI)
2.26 Libertação
(Provérbios 2:10-16) Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será
agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A
sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que
abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas, têm prazer em fazer
o mal e exultam com a maldade dos perversos, gente que anda por veredas tortuosas,
e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que
seduz com suas palavras, (NVI)
(Provérbios 7:4-5) Diga à sabedoria: "Você é minha irmã", e chame ao entendimento
seu parente; eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas
palavras sedutoras. (NVI)
2.27 Perícia
(Provérbios 9:1) A sabedoria construiu sua casa; ergueu suas sete colunas. (NVI)
(Provérbios 24:3) Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se
consolida. (NVI)
(Provérbios 8:30) eu estava ao seu lado, e era o seu arquiteto; dia a dia eu era o seu
prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. (NVI)
(1Coríntios 3:10) Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio
construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada
um como constrói. (NVI)
2.28 Capacidade de penetrar e derrubar fortalezas
(Provérbios 21:22) O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em
que eles confiam. (NVI)
2.29 Sucesso
(Eclesiastes 10:10) Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso
golpear com mais força; agir com sabedoria assegura o sucesso. (NVI)

2.30 Pesar
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(Eclesiastes 1:18) Pois quanto maior a sabedoria maior o sofrimento; e quanto maior
o conhecimento, maior o desgosto. (NVI)
(Eclesiastes 7:16) Não seja excessivamente justo nem demasiadamente sábio; por que
destruir-se a si mesmo? (NVI)
(Eclesiastes 12:12) Cuidado, meu filho; nada acrescente a eles. Não há limite para a
produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. (NVI)
2.31 Obras com mansidão
(Tiago 3:13) Quem é sábio e entendido entre vós? Mostre pelo bom procedimento as
suas obras são feitas na mansidão de sabedoria. (JFA)
2.32 Moderação
(Provérbios 10:19) Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os
seus lábios é prudente. (JFA)
(Provérbios 29:11) A sabedoria do homem lhe dá paciência; sua glória é ignorar as
ofensas. (NVI)
(Provérbios 17:28) Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e, se contiver a
língua, parecerá que tem discernimento. (NVI)
2.33 Glória
(Provérbios 4: 9) Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça; uma coroa de glória,
ela vai entregar a vocês. "(JFA)
3. Como obter a sabedoria
(Provérbios 4: 7) O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria; use tudo que
você possui para adquirir entendimento. (NVI)
(Jó 28:12) "Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento?
(NVI)
3.1 Peça, busque e bata
(Mateus 7:7-8) "Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta
lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que
bate, a porta será aberta. (NVI)
(Tiago 1: 5-6) 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. (NVI)
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(2Crônicas 1:10-12) Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta
nação, pois, quem pode governar este teu grande povo? “Deus disse a Salomão: "Já
que este é o desejo de seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra,
nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para
governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também
lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois
de você terá". (NVI)
(Provérbios 2:3-7) 3 Sim, se você chorar por discernimento, e levanta a tua voz para
a compreensão, Se você procurar como a prata e o procurares como a tesouros
escondidos; Então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus.
Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca procedem o conhecimento e o
entendimento; Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos; ele é um escudo para
os que andam na retidão; (NVI)
(João 14:14) O que vocês pedirem em meu nome, eu farei". (NVI)
(João 15: 7) Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em
vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. (NVI)
3.2 Associação
(Provérbios 13:20) Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o
companheiro dos tolos acabará mal. (NVI)
(Provérbios 7:7) e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo.
(NVI)
O jovem foi seduzido por engano, porque ele se associou com o que é simples, em vez de com
o que é sábio.
3.3 Instrução
(Provérbios 19:20) Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. (NVI)
(Provérbios 9:9) Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio; ensine o homem
justo, e ele aumentará o seu saber. (NVI)
(Provérbios 15:31-32) Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente
entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve
a repreensão obtém entendimento. (NVI)
3.4 Estudo
(Salmos 19: 7) A lei do Senhor é perfeita, e revigora a alma. Os testemunhos do
Senhor são dignos de confiança, e tornam sábios os inexperientes. (NVI)
(Salmos 119:130) A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos
inexperientes. (NVI)
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(Provérbios 1:1-6) Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel.
Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina; a compreender as palavras
que dão entendimento; a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito
e correto; ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso
aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem
discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e
enigmas dos sábios. (NVI)
(2Timóteo 3:15) Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são
capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. (NVI)
3.5 Arrependimento
(Provérbios 1:22-23) "Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua
inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês,
tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu
lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. (NVI)
3.6 Estilo de vida correto
(Provérbios 2:7) Ele reserva a sensatez para o justo; como um escudo protege quem
anda com integridade, (NVI)
4. JESUS - A sabedoria de Deus.
(Colossenses 2:3) Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do
conhecimento. (NVI)
(Lucas 2:40) O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria; e a graça
de Deus estava sobre ele. (NVI)
Esteja em Jesus, então você vai receber a sabedoria de Deus.
(1Coríntios 1:30) Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria
de Deus e justiça, santificação e Redenção (JFA)
(1Coríntios 1:30) É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o
qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção,
(NVI)
As escrituras seguintes simbolicamente falam de Jesus como a sabedoria de Deus.
(Provérbios 1:20-21) A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças
públicas; nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu
discurso: (NVI)

(Provérbios 8:2-3) nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se
coloca; ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta
voz: (NVI)
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A Sabedoria clama alto do lado de fora
(Apocalipse 3:20) Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a
porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. (NVI)
(Levítico 4:12) isto é, tudo o que restar do novilho, ele os levará para fora do
acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os
queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte de cinzas. (NVI)
(Hebreus 13: 11-14) O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos
Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do
acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar
o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do
acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma
cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. (NVI)
A Sabedoria ergue a sua voz nas praças (Provérbios 1:20).
Esta escritura fala da facilidade de acesso à sabedoria de Cristo. A praça é acessível a todos.
Cristo é acessível a todos. Ele é para o "seja quem for".
(João 3:16) "Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para
que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. (NVI)
(João 6:37) Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais
rejeitarei. (NVI)
Ela clama no pátio principal (da rua barulhenta - "lugar comum")
Jesus foi encontrado nos lugares comuns.
(João 7:37-38) No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em
alta voz: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a
Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva". (NVI)
(Mateus 11:15-19) Aquele que tem ouvidos, ouça! "A que posso comparar esta
geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras:
‘Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram; cantamos um lamento, mas vocês
não se entristeceram’. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ‘Ele tem
demônio’. Veio o Filho do homem comendo e bebendo, e dizem: ‘Aí está um comilão e
beberrão, amigo de publicanos e "pecadores" ’. Mas a sabedoria é comprovada pelas
obras que a acompanham". (NVI)

Nas entradas das portas
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(João 10:7) Então Jesus afirmou de novo: "Digo-lhes a verdade: Eu sou a porta das
ovelhas. (NVI)
(João 10: 9) Eu sou a porta; quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e
encontrará pastagem. (NVI)
No topo da colina
(João 19:17-18) Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira
(que em aramaico é chamado Gólgota). Ali o crucificaram, e com ele dois outros, um
de cada lado de Jesus. (NVI)
Ao lado do caminho
(João 14: 6) Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem
ao Pai, a não ser por mim. (NVI)
(Hebreus 10: 19-20) Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo
dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por
meio do véu, isto é, do seu corpo. (NVI)
Onde se encontram os caminhos
(Matheus 21:42) Jesus lhes disse: "Vocês nunca leram nas Escrituras? ‘A pedra que
os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular; isso vem do Senhor, e é algo
maravilhoso para nós’. (NVI)
(1Pedro 2: 6) Pois assim é dito na Escritura: "Eis que ponho em Sião uma pedra
angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado".
(NVI)
JESUS é a pedra angular, Ele está localizado no canto onde os caminhos se encontram.
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