


INTRODUÇÃO:
 Antes de qualquer leitura ou estudo, preciso que leia estes três textos abaixo, para que perceba a diferença entre 
a sabedoria de Deus, que aprenderemos hoje, e a sabedoria humana: 

Jeremias 4:22 ARC 
Deveras o meu povo está louco, já me não conhece; são filhos néscios e não 
inteligentes; sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. 
Tiago 3:17 ARC 
Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, 
moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e 
sem hipocrisia. 
1 Coríntios 2:5 ARC 
Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder 
de Deus. 

1. ESTANDO EM COMUNHÃO COM DEUS:
 A bíblia é enfática. O que torna as pessoas sábias, diferente do que muitos acredita, não é a idade 
avançada, mas sim a inspiração que vem do Todo-Poderoso. 
 A inspiração de Deus é que te faz uma pessoa sábia. E, em I Samuel 16:17-23 aprendemos que quem 
possui o espírito mau não possui o Espírito de Deus, sendo o processo inverso verdadeiro, aquele que 
possui o Espírito Santo jamais terá um Espírito mau. Quando o mal sai, o bem entra; quando o bem sai, 
o mal entra.
Assim sendo, não seja tolo. Você só terá a inspiração do Todo-Poderoso através da comunhão com 
Deus, através da presença do Espírito Santo de Deus em tua vida.
Sabe porque muitos velhos não são sábios? Pois há pessoas de 90 anos que não acreditam em Cristo, 
e há pessoa de 12 anos que já aceitaram a Jesus e vivem para Ele. Ha jovens ricos, e velhos pobres. 
Sabedoria não vem com a idade, e sim através da inspiração do Todo-Poderoso, adquirida apenas 
através da comunhão com Deus, ou seja, através da presença do Espírito Santo em tua vida.
Prova disto é o texto abaixo:

Jó 32:7-9 ARC 
Dizia eu: Falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na 
verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os 
faz sábios. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o 
que é reto. 



2. ATRAVÉS DE TUAS ORAÇÕES:
Já me disseram que não precisamos pedir sabedoria, pois já a temos.
A bíblia não poderia ser mais clara. Aqueles que tem falta de sabedoria, precisam orar pedindo a Deus, 
que a todos da liberalmente. Um exemplo excelente é I Reis 3:9, aonde Salomão pede sabedoria a 
Deus, e nos versículo 10-12 notamos que Deus se agrada do pedido de Salomão e da sabedoria para 
ele.
Ninguém mais sábio do que Salomão já existiu ou existirá, é exatamente por esta razão que devemos 
entender que temos muita sabedoria para adquirir de Deus.
É necessário um renovo constante. Você só não irá orar pedindo sabedoria se achar que não precisa de 
mais, que já tem toda sabedoria necessária, o que não é ensinado na bíblia, ao contrário, temos que 
estar renovando nossa mente constantemente "E não vos conformeis com este mundo, mas 
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus. (Romanos 12:2 ARC)".
Por esta razão, ore pedindo sabedoria, renove tua mente. Deus deu para Salomão e Ele também lhe 
dará sabedoria:

Tiago 1:5 ARC 
E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos 
dá liberalmente e não o lança em rosto; e ser-lhe-á dada. 
1Reis 3:9 ARC 
A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para 
que prudentemente discirna entre o bem e o mal; porque quem poderia 
julgar a este teu tão grande povo? 

3. ATRAVÉS DA ORAÇÃO DE OUTROS:
Quando outras pessoas oram por você, esta oração pode muito em seus efeitos:  "A oração feita por um 
justo pode muito em seus efeitos" Tiago 5:16. Pedi e dar-se-vos-á. Tudo é possível ao que crê. Com a fé 
do tamanho de um grão de mostarda pode-se mudar o local de uma montanha. 
Comece a orar por pessoas, pedindo para que Deus transmita à elas sabedoria. Deus é maravilhoso. 
Ele te ama.
Não seja ignorante em pensar que a oração de tua mãe, de teu amigo, pastor, avô... é incapaz de 
transformar até mesmo teu conhecimento. Sabedoria é adquirida através da oração de uma pessoa por 
outra. Isto não é um presente? 
Veja que através da oração de outras pessoas é possível que você adquira sabedoria:

Colossenses 1:9 ARC 
Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não 
cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento 
da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual; 



4. OUVINDO O CONSELHO:
Eu não vou dizer que este é o mais importante, porque todos os tópicos aqui exposto são de igual 
importância. Porém, posso dizer com toda segurança e tranquilidade que este é tópico menos sabido e 
mais ignorado em todo o meio cristão e secular.
É deplorável notar como as pessoas ignoram os conselhos.
Vamos a alguns exemplos simples:
• muitos se casam e não procuram conselho;
• namoram e não perguntam para os pais se deveriam começar o namora, continuar, ou acabar;
• mudam de cidade e não buscam conselho;
• investem e não buscam conselhos;
• compram carro e não buscam conselho;
• ou, MAIS GRAVE AINDA, procuram conselhos de tolos e não sábios.
Que tristeza. Isto não acontece apenas com jovens que não procuram conselhos dos pais, mas também 
acontece com os pais que não procuram aprender como educar seus filhos, qual emprego aceitar, 
aonde ir viajar no final do ano.
Ouvi algo que me deixou muito contente. Faz mais ou menos duas semanas que uma mulher, com 
quem tenho conversado muito, me contou um breve testemunho. Ela tem sessenta e oito anos de idade. 
Pouco tempo atrás eu lha disse para buscar conselho com as pessoas antes de tomar alguma iniciativa, 
ou realizar mudanças. Além de ouvir e apreciar este conselho meu, ela praticou. O que me contou foi 
que tinha uma viagem sendo programada para a Colômbia, mas como se lembrou do que eu havia dito 
para ela, buscou conselhos com alguns sábios. Uma das pessoas para quem ela perguntou se viajaria é 
uma amiga que já morou na Colômbia. Imediatamente está amiga dela disse para não ir à Colômbia, 
pois estavam em tempos perigosos lá. 
Veja a importância de ouvir um conselho.
Na realidade, esta minha amiga ouviu dois conselhos: a) o meu, incentivando buscar conselho; b) o de 
sua amiga, dizendo para não ir viajar. Assim, evitou até mesmo a morte.
Quero que você passe a analisar se está ouvindo conselhos. Se tua resposta for sim, precisa, então, 
se perguntar: Os conselhos de quem estou ouvindo?"
A bíblia menciona inúmeras vezes a necessidade de se ouvir conselhos e acatá-los. Uma das 
passagens mais clara é Mateus 7:24: "todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, 
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha". 
Veja como Salomão, inspirado por Deus (II Timóteo 3:16), foi muito contundente ao dizer que a 
sabedoria lhe torna um homem sábio:

Provérbios 19:20 ARC 
Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus 
últimos dias.  



5. ADQUIRINDO MATERIAIS (LIVROS...):
Além de não ouvir conselhos, muitos se esquecem de investir em sabedoria. Quantos reais do teu 
orçamento é separado para a sabedoria? Você já percebeu que sem a bíblia, livros, pregações, cultos, 
jornais, televisão, computador, conversar com pessoas brilhantes, palestras... você não seria capaz de 
aprender se quer, como adquirir a sabedoria.
Muitos pastores discutem e questionam qual a razão de suas igrejas estarem vazias. Não entendem. 
Então você lhes questiona se estão investindo em viagens para assistirem conferências de pastores que 
possuem muitos membros, se estão comprando livros para aprenderem sobre a sabedoria de Deus, 
quanto investem em carros, casas, amigos, bebidas, comida e quanto investem em sabedoria.
Já tive a experiência de ver uma pessoa se recusar investir dez centavos em sabedoria. Isso mesmo, 
dez centavos. Não pense que irá se tornar sábio, sem nem mesmo um esforço.
Estas palavras são baseadas na bíblia. Confirme a possibilidade de se comprar a sabedoria. Um dos 
textos que chama muita minha atenção é Provérbios 4:7: "A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois, 
a sabedoria; sim. Com tudo o que possuis, adquire o conhecimento ".

Provérbios 23:23 ARC 
Compra a verdade e não a vendas; sim, a sabedoria, e a disciplina, e a 
prudência. 

6. AFASTAR-SE DE BEBERRÕES E COMILÕES (tolos):
Muitos deixam de ser sábio por andarem com os que se alegram na carne e não no espírito. É claro o 
texto que leremos mais adiante: não se deve ter como companheiro os que frequentam bares, vivem 
apenas de comer carne e beber bebida alcoólica. Estes não buscam agradar à Deus.
Visualize a importância de se afastar de pessoas que lhe incapacitarão de ser um homem ou uma 
mulher sábia. Teu amigo com muita frequência faz churrascos e se bebe bebidas alcoólicas? Dele você 
deve se afastar. Nunca pensou que ele está tornando impossível teu crescimento em sabedoria?
Salomão, o homem mais sábio que já existiu, inspirado por Deus, nos explica que pessoas que 
caminham com comilões de carne e beberrões e vinho, não são sábios, mas que os que buscam as 
boas companhias são sábios. Veja, ainda, o que Paulo ensina em I Coríntios 15:33: "Não se enganem: 
“As más companhias estragam os bons costumes.” (NTLH)
Quer saber se tua namorada é a pessoa para tua vida? Analise se ela se deleita em estar com comilões 
e beberrões. Andar com comilões de carne e beberrões de vinho faz com que se torne como eles e 
compartilhe seus destinos.

Provérbios 23:19, 20 ARC 
Ouve tu, filho meu, e sê sábio e dirige no caminho o teu coração. Não 
estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 

Leia também: Mas, agora, escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for 
devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador; com o tal nem ainda 
comais. (1Coríntios 5:11 ARC)



7. ANDAR COM OS SÁBIOS
No tópico anterior aprendemos o perigo que é estar ao lado de tolos e ímpios. 
Quero finalizar este estudo com o seguinte assunto: UMA DAS FORMAS PARA SE TORNAR SÁBIO É 
ANDAR COM OS SÁBIOS.
Temos três casos:
1- Pessoas que são isoladas - não andam com "ninguém";
2- Pessoas que andam com tolos - andam com comilões, beberrões, malfeitores, idólatras...
3- Pessoas que andam com sábios - com aqueles que edificam, ensina, repreendem, exortam..
Qual destes é você?
É simples, se você andar com pessoas tolas, você se tornará um tolo. Se você não tiver conselheiros, 
nem bons nem maus, tuas decisões serão vazias. O erro será inevitável. Porém, se andar com os 
sábios se tornará sábio.
Uma das formas de se tornar sábio é ler, perguntar, ouvir... sábios. Daí a importância de um bom mentor 
espiritual em tua vida. 
Não perca tempo, procure pessoas sábias e esteja com eles. Estude com eles. Deus age em tua vida, 
mas antes disso Ele colocou tudo em tuas mãos, para que você tome decisões e não Ele, leia Salmos 
8:5-6: "Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Fazes com 
que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos; tudo puseste debaixo de seus pés".
 Andar com sábios é requisito para se tornar sábio. Pense!

Provérbios 13:20 ARC 
Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será 
afligido. 

CONCLUSÃO: 
Você tem buscado a sabedoria, se não a tem buscado reveja tuas filosofias. "A sabedoria é a coisa 
principal; adquire, pois, a sabedoria; sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento" Pv. 4:7. 
Você pode se tornar um sábio, basta seguir estes sete passos e você já se tornará um sábio. Também é 
muito importante refrizar que, existem várias formas de se tornar sábio, formas as quais a bíblia ensina. 
No mínimo 31 maneiras para se adquirir sabedoria. Porém, neste estudo destaquei 7 formas. Não tenho 
dúvida que estes passos iniciais já te tornarão muito mais sábio do que possa imaginar. 
Eu tenho aplicado esta mensagem em minha vida, e vejo muitas transformações. 

 Adquire, pois, a sabedoria; sim com tudo o que possuis, 
adquire o conhecimento


