Busque a Sabedoria
“O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino.”
Provérbios 1.7
CONHECIMENTO E SABEDORIA
“O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino.” Provérbios 1.7
Nesta era da informação que vivemos, o conhecimento é abundante, mas a sabedoria é escassa. A
sabedoria significa muito mais do que ter muito conhecimento. É uma atitude que afeta todos os
aspectos da vida. A base da sabedoria é temer ao Senhor, honrá-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo por seu
grande poder e obedecer à sua Palavra. A fé e o temor ao Senhor, devem sempre nortear a
compreensão que temos do mundo, nossas atitudes e nossas ações. Busque, tema, confie em Deus, e
Ele o tornará verdadeiramente sábio.

SABEDORIA PARA RESISTIR A TENTAÇÃO
"A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, 19. Todos os que se
dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida". Provérbios 2.16.
A mulher “estranha”, é descrita como sedutora e adúltera. Dois dos pecados mais difíceis de resistir,
são o orgulho e a imoralidade sexual, pois ambos são atraentes. O orgulho diz: “eu mereço isto”; o
desejo sexual diz: “eu preciso disto”. A combinação destes dois apelos é mortal. Salomão disse que só
podemos superá-los com o poder de Deus. O orgulho e a tentação sexual se apoderam de uma mente
e de um coração vazio. Olhando para Jesus, podemos preencher essa mente e esse coração com sua
sabedoria e seu amor. Peça sabedoria e forças ao Senhor para resistir e vencer a estes tipos de
tentação.

SABEDORIA NA DEDICAÇÃO DOS BENS
“Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda e os seus celeiros ficarão completamente
cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho.” Provérbios 3.9
O verso acima, se refere à prática de oferecer a Deus, a primeira e melhor porção do fruto de seu
trabalho. Muitos dão ao Senhor as sobras. Se tiverem condições de ofertar, depois de as contas serem
pagas, elas o fazem. Essas pessoas podem ser sinceras e contribuir de boa vontade, mas não estão
obedecendo ao que a Palavra diz. Deus quer a primeira parte de nossa renda, pois essa atitude
demonstra que Ele, e não as posses, tem prioridade em nossa vida e é Ele a fonte de nossos recursos
(nós apenas os administramos). Ofertar a Deus, nos ajuda a vencer a cobiça, a administrar
corretamente os recursos que Deus provê para nós e nos habilita a receber bênçãos especiais das
mãos do Senhor. Você tem prazer em contribuir? Você simplesmente contribui ou honra o Senhor
com as primícias dos seus bens?

SABEDORIA PARA PERMANECER NOS CAMINHOS DO SENHOR
"De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida."
Provérbios 4.23
A sede do nosso coração, nossos sentimentos e desejos determinam como viveremos. Salomão
disse que, acima de tudo, devemos guardar o nosso coração, tendo certeza de que, se nossos
desejos estiverem de acordo com os propósitos de Deus, estaremos no caminho certo. Por isso,
peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração, e revelar se existe nele algo que o entristeça e
seja o motivo de estarmos desanimados e desmotivados. Esteja certo de que seus sentimentos e
afetos estão conduzindo sua vida na direção correta. Coloque limites aos seus desejos. Não siga
tudo o que vê e anseia. Olhe para frente. Mantenha seus olhos fixos em Jesus e em seu propósito
para a sua vida. Guarde o seu coração para não se desviar para caminhos que levem ao pecado.
Não permita que ninguém, a não ser Jesus, seja o dono do seu coração, isso vai evitar muitas
dores e sofrimentos desnecessários.

SABEDORIA PARA A FELICIDADE CONJUGAL
"Seja bendito o seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa.
Que os seios dela saciem você em todo o tempo; embriague-se sempre com as suas carícias.” Provérbios 5.1819
Note que, em absoluto contraste com muito daquilo que lemos, vemos e ouvimos nos dias de
hoje, esta passagem exorta os cônjuges a olharem um para o outro com prazer, satisfação e
propósito de companhia vitalícia, ou seja, até que a morte os separe. Muitas tentações sobrevêm a
maridos e esposas para que deixem seus companheiros, particularmente quando o casamento se
torna rotineiro e monótono. No entanto, sabemos que foi Deus quem planejou o casamento e o
santificou. Somente dentro desta aliança, é possível encontrar o amor genuíno e a verdadeira
realização. Não permita que o melhor de Deus para você seja desperdiçado pela ilusão de
encontrar “grama mais verde”, em outro lugar. Pelo contrário, regozije-se com seu cônjuge,
entregando-se ambos a Deus, e um ao outro. Deus deseja que seu casamento seja harmonioso e
feliz. Deus deseja que o seu casamento seja um "bendito manancial" que não pare de jorrar
nunca.

PARE, PENSE E BUSQUE A SABEDORIA
“Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por
pedirem. Mas, quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do
mar, empurrada e agitada pelo vento.” Tiago 1.5-6
Muitos dos desgastes, desgostos e transtornos pelos quais passamos em nossas vidas se deveram à
falta de sabedoria, tão recomendada em toda a Palavra de Deus e em especial no livro de
Provérbios. Precisamos manter em nosso foco a busca diária e permanente pela sabedoria como
nos propõe Tiago 1.5-6, para que tenhamos felizes resultados em nosso dia a dia: “se algum de
vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por
pedirem. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a
onda do mar, empurrada e agitada pelo vento”.

