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A SABEDORIA NA CRIAÇÃO 

Provérbios 8. 22-31 
 

1. Leitura: Salmos 95. 1-6 

2. Cântico: Ó vinde adoremos 

IBSPLAY: https://youtu.be/yLPVUD1LqXM 

3. Confissão/Gratidão – Santo Deus, a terra está cheia da Tua glória! 

Majestade, honra e louvor sejam dadas ao Senhor, imutável, imensurável e 

poderoso Deus. Pai, diante de Ti pedimos perdão e misericórdia, pedimos 

renovação por meio do Espírito Santo, nos ajude a te glorificar com nossos dias. 

Ainda, ilumine a nossa mente para que possamos viver a Tua verdade. Em 

nome de Jesus. Amém! 

4. Leia Provérbios 8. 22-31 – Em Pv 8.22-31 se apresenta uma detalhada 

relação com a criação: a sabedoria existe antes do início do mundo como a 

primeira coisa criada por Deus (vs. 22-26); ela encontra-se ao lado de Deus, 

em momentos fundamentais da criação (vs. 27-29) e, por fim, está presente 

como arquiteta da criação e predileta de Deus (vs. 30-31). Aqui temos mais uma 

vez a sabedoria personificada. Esta sabedoria, antes de tudo, é revelada pelo 

Senhor e também oferecida pelo Senhor. Ou seja, a sabedoria não pode ser 

adquirida por esforço, mas por dádiva, por graça – Deus dá sabedoria a quem 

pede! Portanto, a credencial para obter sabedoria não encontra-se no mérito 

próprio, mas encontra-se no temor do Senhor que é o princípio da sabedoria 

verdadeira. Neste trecho que se estende dos versos 22-31, a sabedoria coloca-

se debaixo da autoridade de Deus, como alguém que pertence somente a Ele 

e que é propriedade exclusiva d´Ele. A Sabedoria nos diz os seus feitos quando 

colocada debaixo das mãos habilidosas de Deus. Ela noz diz: “O Senhor me 

criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas; fui 

formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra”. A 

sabedoria aqui não é uma pessoa de verdade, mas temos em provérbios essa 

forma didática de lidarmos com ela. A intenção de Salomão é mostrar que Deus  

sempre foi sábio e que é o perfeito exemplo de bom uso do conhecimento. 

https://youtu.be/yLPVUD1LqXM
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Quantas vezes nos achamos sábios em nossos próprios caminhos, e não 

poucas vezes, nos enganamos? A verdade aqui presente é que não existe 

sabedoria genuína fora da pessoa de Deus. Toda sabedoria é pertencente a 

Deus. Isso fica mais claro quando lemos: “Nasci quando ainda não havia 

abismos, quando não existiam fontes de águas; antes de serem estabelecidos 

os montes e de existirem colinas eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem 

os campos, nem o pó com o qual formou o mundo”. Portanto, como Deus 

sempre foi sábio, Ele fez uso dessa sabedoria na criação. O autor de provérbios 

nos diz, de forma poética, que Deus assinou toda a sua criação com sabedoria: 

“quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, quando traçou o horizonte sobre 

a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as 

fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas 

não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, 

eu estava ao seu lado, e era o seu arquiteto”. Por esse meio o auto nos diz que 

a sabedoria de Deus pode ser vista em tudo que Ele criou, seja em sua ordem, 

forma, funcionamento, beleza e perfeição. Por fim, o verdadeiro cristão 

permanecerá atento para a revelação de Deus por meio das coisas criadas (Rm 

1.20) e glorificar o Senhor por isso. 

5. Aplicação:  

a) Submeta-se ao Senhor Deus, criador, sábio eternamente, amém! 

b) A sabedoria de Deus está presente em toda Sua criação. Como podemos 

glorificar a Deus ao compreendermos sua majestade e domínio sobre toda sua 

obra?  

c) Almeje ardentemente a sabedoria, mas nunca esqueça de que ela é uma 

dádiva para aqueles que andam lado a lado com Deus.   

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – SÍRIA Faz quase 10 anos desde que a guerra na Síria 

começou. Interceda pelas viúvas negligenciadas, que são deixadas de lado e 

sem ajuda, depois que os cônjuges desapareceram ou foram mortos na guerra. 


