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O CURRÍCULO DA SABEDORIA 

Provérbios 8. 14-21 
 

1. Leitura: Salmos 93. 1-5 

2. Cântico: Confissões – Projeto sola 

IBSPLAY: https://youtu.be/WZDbCw7Y7jg 

3. Confissão/Gratidão – Santo Deus, nos perdoe! Temos pecado e todas as 

transgressões nos afastam de Ti, mas cremos no teu perdão e suplicamos 

graça. Nos ajude a andarmos em conformidade com a Tua Palavra e a viver 

para a Tua glória!  

4. Leia Provérbios 8. 14-21 – Neste trecho temos a sabedoria apresentando 

suas credenciais, uma espécie de currículo que apresenta os atributos que 

fazem dela desejável e indispensável. 

  Salomão, ao escrever essa porção, buscava apresentar as 

competências da sabedoria. A ideia presente no texto seria a de convencer os 

tolos e insensatos a darem atenção a sabedoria, pois ela possui autoridade 

mediante a sua vasta e profunda “formação”.  

  Assim, temos que a sabedoria personificada, isto é, a sabedoria que 

assume na descrição de Salomão um aspecto pessoal, visa convencer aqueles 

que andam em tolice, teimosia e orgulho a darem ouvidos a ela.  

  Esta sabedoria nos diz: “meu é o conselho sensato; a mim pertence o 

entendimento e o poder”. Desta forma, a sabedoria se apresenta como apta, 

pronta e disposta a tornar sábio aquele ouve e segue os seus conselhos. 

Entretanto, os incrédulos podem ainda dizer que a sabedoria nada tem a 

oferecer, mas ela mesma retoma para suas atribuições e destacando: “por meu 

intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça; também por 

meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra”.  

  Face a essa declaração, fica fácil de compreender que todo governo 

tirano implica na ausência de verdadeira sabedoria. Todas as nossas ações que 

envolvem responsabilidades ruirão na ausência da sabedoria verdadeira.  

 

https://youtu.be/WZDbCw7Y7jg
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  Portanto, se mesmo os poderosos podem tornar-se melhores debaixo da 

diretriz da sensatez, é possível que ela, a sabedoria, poderá fazer o mesmo 

com todos aqueles que a abraçam.  

  A grande questão é se estamos dispostos a abraçar essa sabedoria que 

é Bíblica, Escriturística e Centrada na Palavra. Lógico que Salomão não se 

refere a uma sabedoria qualquer, desprovida de temor. A sabedoria aqui é pra 

tornar o tolo em prudente, e a prudência se evidencia no temor do Senhor.  

  Por fim, a boa notícia é que esta sabedoria verdadeira está disponível, 

ela diz: “amo os que me amam, e quem me procura me encontra”. Além disso, 

uma sabedoria verdadeiramente rica que ultrapassa o finito e limitado dinheiro: 

“comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto 

é melhor do que o ouro, do que o ouro puro; o que ofereço é superior à prata 

escolhida”. Assim, a grande riqueza da sabedoria bíblica é o caminho de 

retidão:  “ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo 

riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros”. A grande dádiva é 

pertencer ao caminho reto, justo e de verdadeira riqueza. Por isso, atente a 

sabedoria presente e pressuposta nas páginas das Escrituras, ande com a 

sabedoria e abandona o caminho tenebroso do orgulho.  

5. Aplicação:  

a) A sabedoria verdadeira tem credenciais que faz dela exclusiva. Não confunda 

a sabedoria bíblica com conselhos vazios desprovidos de temor do Senhor. 

b) A verdadeira sabedoria supera o valor temporário do dinheiro. Conheça as 

Escrituras com o objetivo de andar em retidão e glorificar a Deus e não com a 

perspectiva de obter conforto pessoal a qualquer custo.  

c) Busque sempre avaliar sua vida e suas decisões à luz das Escrituras.  

6. Intercessão: Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – IRAQUE Tem sido cada vez mais difícil para os cidadãos 

encontrar trabalho, e as oportunidades estão escassas. Clame por uma boa 

perspectiva futura para os cristãos iraquianos, sobretudo os jovens. 


