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Introdução



Prestem atenção: 
andem com cuidado, 

não como 
insensatos, mas 
como sensatos,

Ef 5.15



15 Βλέπετε οὖν 
ἀκριβῶς πῶς 

περιπατεῖτε, μὴ ὡς 
ἄσοφοι ἀλλ̓ ὡς 

σοφοί,



Portanto, não se 
tornem insensatos, 

antes procurem 
compreender a 

vontade do Senhor. 
Ef 5.17



17 διὰ τοῦτο μὴ 
γίνεσθε ἄφρονες, 
ἀλλὰ συνίετε τί τὸ 
θέλημα τοῦ κυρίου.



A genuína experiência 
com Cristo afeta o 

estilo de vida do filho 
de Deus requerendo 

que ele se torne sábio.



O estilo de vida com 
sabedoria requerido 

por Deus demanda que 
se estabeleçam três 

virtudes.



1ª Virtude: 
Andar cuidadosamente   



Prestem atenção: 
andem com 

cuidado, não como 
tolos, mas como 

sábios, 
Ef 5.15



E, enviando-os a Belém, 
disse-lhes: Ide informar-vos 
cuidadosamente a respeito 

do menino; e, quando o 
tiverdes encontrado, avisai-

me, para eu também ir 
adorá-lo.

Mt 2.8



igualmente a mim me pareceu 
bem, depois de acurada 

investigação de tudo desde 
sua origem, dar-te por 
escrito, excelentíssimo 

Teófilo, uma exposição em 
ordem,

Lc 1.3



Era ele instruído no caminho 
do Senhor; e, sendo 

fervoroso de espírito, falava e 
ensinava com precisão a 

respeito de Jesus, 
conhecendo apenas o 

batismo de João.
At 18.25



Pra que apressar?
Se nem sabe onde chegar
Correr em vão se o caminho é longo

Quem se soltar, da vida vai gostar
    E a vida vai gostar de volta em dobro
E se tropeçar
Do chão não vai passar
Quem sete vezes cai, levanta oito



2ª Virtude: 
Aproveitar as oportunidades   



resgatando as 
oportunidades 
porque os dias 

são maus.
Ef 5.16



3ª Virtude: Procurar entender a 
vontade do Senhor    



Mas Deus lhe disse: 
Louco, esta noite te 

pedirão a tua alma; e o 
que tens preparado, 

para quem será?
Lc 12.20



Portanto, não se 
tornem insensatos, 

antes procurem 
compreender a 

vontade do Senhor.
Ef 5.17



Conclusão: 
Não seja insensato  


