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DOIS TIPOS DE SABEDORIA
“Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras
em mansidão de sabedoria. Se, porém, tendes em vosso coração amarga inveja e
sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é
sabedoria quem vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e
sentimento faccioso, ai há confusão e toda obra má. A sabedoria que vem do alto,
porém, é antes de tudo pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de
misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3.13-17.
Vivemos em um mundo onde as pessoas se julgam sábias em relação a muitos
assuntos. Com a facilidade de acesso à informação que temos nos dias atuais, surge um
novo desafio que é o de sabermos filtrar o que chega até nós. Como agravante muitos
confundem “ser informado” com o “ser sábio”. Com o intuito de crescermos na
compreensão e exercício da verdadeira sabedoria, estudemos então este importante
assunto.
A. Segundo o texto acima, o nosso bom procedimento é que irá demonstrar se
temos ou não sabedoria.
B. O texto nos fala ainda das características da sabedoria terrena, animal e
diabólica, ou seja, quando em nossos corações há amarga inveja e sentimento
faccioso (divisão). Sendo que neste contexto então haverá “confusão e toda obra
má”.
C. Em continuação o texto nos dá ainda as características da sabedoria que vem do
alto: pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos,
sem parcialidade (não pende a balança somente para um dos lados) e sem
hipocrisia.
1. Segundo o texto acima eu posso me considerar uma pessoa sábia?
2. Quais características tem sobressaído em minha vida?
3. O que eu posso ou preciso fazer para avançar na verdadeira sabedoria?
4. Temos que andar em sabedoria com os que “estão de fora”, ou seja, que não são
cristãos, até porque é em nossos relacionamentos que esbanjamos falta de
sabedoria. “Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando
bem cada oportunidade”. Colossenses 4.5.
5. O que preciso fazer para adquirir “sabedoria”? A Palavra de Deus em Tiago 1.5,
nos orienta a pedirmos a Deus, sabedoria.
6. Oremos pedindo sabedoria, que ela nos alcance de tal maneira que nossos
relacionamentos sejam transformados, que as características da sabedoria do alto
possam ser vistas em nossas vidas.

Rua	
  Iracy	
  Foppa	
  nº301	
  –	
  Bairro	
  São	
  Vendelino	
  –	
  Fone:	
  (54)3454-‐1123	
  
www.ibnagape.com.br	
  –	
  E-‐mail|:	
  ibnagape@ibnagape.com.br	
  
	
  

