
Seja em tempos de crise ou de calmaria, 
há algo de imperativo para o povo de Deus, 
que testemunha da atuação da graça em 
suas vidas e nos conduz a uma articulação 
mais frutífera nos dias de nossa 
peregrinação. Falo aqui da sabedoria.

A palavra de Deus nos orienta:
O temor do SENHOR é o princípio da 

sabedoria, e o conhecimento do Santo é 
prudência. Provérbios 9.10

A primeira expressão, “temor do 
Senhor”, é constantemente mal 
compreendida, vista como um tipo 
estranho de aversão, pânico ou pavor, que 
impedem qualquer relacionamento, longe 
disso, temer ao Senhor implica quem 
considerá-lo a partir de quem ele é, 
conforme revelado na Bíblia, como o Deus 
santo, justo, que tem todo poder e conhece 
todas as coisas, o Rei Soberano cujo 
domínio se estende por toda a criação. 
Diante deste Deus, consideramos com 
seriedade quem ele é, levamos a sério seus 
mandamentos, assim como nosso 
relacionamento com ele. A parte deste fato 
não existe sabedoria genuína.

Diferentemente do pensamento 
ocidental, que associa sabedoria com 
inteligência, na Escritura o conceito de 
sabedoria implica em habilidade para viver, 

como um marinheiro que conduz seu 
navio por mares tempestuosos sem 
naufragar, aquele que tem temido ao 
Senhor e exercido sabedoria, conduz a sua 
vida sob os princípios da revelação de 
Deus, mesmo em tempos de crise.

No paralelismo do texto de Provérbios, 
temor ao Senhor é associado a 
conhecimento do Santo e sabedoria é 
associada à prudência, outra palavra para 
designar conhecimento prático. Conhecer 
ao Senhor e conhecer a sua Palavra (a 
Bíblia), nos habilita a viver a vida sem 
medo da vida, mas com temor ao Senhor, 
vivendo para glória de Deus e colhendo os 
frutos benditos de uma vida sábia.

Não perca tempo, aprofunde-se na 
leitura da Palavra e na oração, busque no 
Senhor orientação e instrução, uma vida 
sábia aguarda adiante.
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