POR QUE BUSCAR O CONHECIMENTO E A SABEDORIA?
"Por acaso, não clama a Sabedoria? E o Entendimento não faz ouvir a sua voz?" Provérbios 8.1

INÍCIO DO ANO LETIVO
No próximo final de semana (29 e 30 de janeiro) nossa igreja dará início ao seu ano letivo com
a Conferência da Escola Bíblica, que abordará o tema: ”A busca pelo Espírito Santo: o Espírito
que ensina”. Esse momento de estudo comunitário deve nos incentivar a buscar o
conhecimento dado por Deus a partir da revelação das Escrituras. Isso acontece porque
entendemos a importância de todos sermos espiritualmente aperfeiçoados para obediência da
Grande Comissão de Mateus 28.18-20. Para celebrar esse momento será essencial observarmos
a importância e o benefício do conhecimento de Deus.
A SABEDORIA DÁ ALEGRIA
"Feliz é quem acha a sabedoria; feliz é aquele que alcança o entendimento." Provérbios 3.13
O livro de provérbios motiva bastante os seus leitores a buscarem o conhecimento. No texto
acima aprendemos que existe uma relação entre a felicidade e aquele que alcança a sabedoria.
Você já teve a sensação de se esforçar bastante em uma determinada situação e chegar ao
objetivo? É isso que o autor desse texto espera: um esforço para a busca da sabedoria, pois
entende que isso levará à alegria. Dentro do contexto bíblico esse conhecimento está
intimamente relacionado ao que Deus revela a seu povo.
O CONHECIMENTO É CONTÍNUO
"Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor! Como o amanhecer, a sua vinda é certa; ele descerá
sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra." Oséias 6.3
Não há nenhum ser humano que esteja em condições de parar de aprender. Pergunte a quem
chegou ao ápice do estudo intelectual formal (mestrado, doutorado ou pós-doutorado) se ele
pode se dar por satisfeito e considerar que não precisa mais aprender. Se a pessoa for sincera
dirá que não, e isso porque estamos considerando apenas conhecimento gerado por pessoas,
imagina a busca do conhecimento sobre Deus, que é infinito e eterno? Sempre teremos algo a
aprender sobre o Senhor, mesmo que já tenhamos lido e relido a Bíblia incontáveis vezes.

O CONHECIMENTO NOS LIVRA DO ERRO
"Jesus respondeu: — O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus."
Mateus 22.29
Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, indagaram Jesus sobre essa doutrina. Sua
resposta foi direta porque o entendimento errado desse ensino revelava que o problema
daquele grupo religioso não era somente doutrinário, mas de fé, pois ao negar a ressurreição
mostravam que também não conheciam o poder de Deus. Por mais que, usualmente, façamos
distinção de conhecimento e poder, na Palavra isso sempre estará relacionado, pois aprender
sobre o Senhor é ser fortalecido na fé e compreender que Ele é poderoso para ressuscitar,
curar, salvar e libertar.
PARE, PENSE E BUSQUE O CONHECIMENTO QUE DEUS TEM PARA TE DAR
"Valorize a sabedoria, e ela o exaltará; se você a abraçar, ela o honrará". Provérbios 4.8
Aproveite esse início do ano para se planejar e buscar mais conhecimento do Senhor. Entre no
site da igreja e converse com o seu líder sobre como você pode aprender e se aprofundar mais
na Palavra esse ano. Lembre-se que se pararmos de aprender em nossa profissão a tendência é
ficar para trás, então por que não ter o mesmo ímpeto de buscar o conhecimento na Palavra de
Deus e aperfeiçoar nossa visão espiritual?

