A RODA DA SABEDORIA
Resumo:
A sabedoria bíblica são as instruções de Deus para a vida. Nós alcançamos a vida abençoada e
equilibrada que Deus planejou para nós quando seguimos cuidadosamente suas instruções para
todas as áreas da vida. Há três relacionamentos principais - física, espiritual e social - dos quais
provém todos os outros relacionamentos. Conhecer e aplicar a sabedoria bíblica em cada uma
dessas relações nos moverão em direção às intenções de Deus para nossa vida.
Idéias Principais:
1. Na criação, Deus nos deu três relacionamentos principais - Deus/espiritual, a
criação/físico, e pessoas/social.
2. Deus nos dá instruções específicas para cada uma dessas relações. Estas instruções
bíblicas são conhecidas como a sabedoria bíblica.
3. Bênção e equilíbrio na vida vem do cumprimento das instruções de Deus em todos os
relacionamentos.
4. Avançamos decididamente em direção às intenções de Deus, quando estamos em
equilíbrio em nossas vidas.
5. Negligenciar as instruções de Deus traz destruição e desequilíbrio em um ou mais dos
nossos relacionamentos.
Resultados:
1. Agora:
a. Compreender e expressar as idéias principais da lição em suas próprias palavras.
b. Planejar e realizar um novo passo em resposta a uma idéia principal desta lição
trazendo equilíbrio e sabedoria em todos os relacionamentos.
2. Depois:
a. Reconhecer a necessidade de um equilíbrio em todas as nossas relações,
identificar as áreas subdesenvolvidas e intencionalmente trabalhar para construir
essas áreas.
b. Trabalhar como um líder para informar, encorajar e capacitar outros cristãos para
desenvolver a sabedoria e equilíbrio em cada uma dessas relações primárias.

A RODA DA SABEDORIA
Guia do Participante

I. Revisão

II.Introdução - "Os Três Amigos"

A. O que você viu na dramatização?

B. O que faltava nos personagens? Eles tinham sabedoria? Eles eram equilibrados?

C. Por que seria difícil para esses personagens ouvir um ao outro? Por que seria difícil para
eles servirem a outros?

III. Versículo-chave: Salmos 111:10
A. Quem é a fonte da sabedoria?

B. As pessoas que seguem os mandamentos de Deus têm "bom entendimento". O que você
acha que eles entendem?

C. Em que áreas da vida devemos seguir as instruções de Deus? Como poderia Sua
sabedoria influenciam nossas ações, relacionamentos e decisões?

IV. Três Relacionamentos Primários
Gênesis 1:26 a

Gênesis 2:8

Gênesis 2:18

- Quais são as três relações fundamentais que Deus nos deu quando criou a humanidade?

- Quais são os termos comuns para essas relações? Qual você vê em cada passagem?

- Como você os define? Por exemplo: As relações sociais são as nossas relações com
____________.

- Quais são alguns exemplos de relações físicas, espirituais e sociais?

V. O que é sabedoria?
A. Leia:

Salmos 111:10

Provérbios 2:5

I Cor. 1:23-24

Tiago 3:13, 17

- Como a obediência se relaciona com a sabedoria?

- Quais são as características observáveis da sabedoria em nossas vidas?

B. Leitura:

Salmo 119:97-100

Provérbios 2:6

II Tim. 3:16

I Cor. 2:6-7, 12-13

- De onde vem a sabedoria?

- Por que é importante adquirir sabedoria?

C. Leia: Pv. 2:9-12

Pv. 3:1-2

Pv. 4:5-7

Col 1:9-12

Dt 28:2-6; 30:15-16

- Qual é o valor da sabedoria?

- Qual é o requisito para receber estes benefícios?

VI. Sabedoria e os Três Relacionamentos - Qual é a conexão entre a sabedoria e as três relações
primárias que Deus nos deu?

VII. Deus nos colocou nestas relações com um propósito. Que responsabilidades que Deus nos
deu em cada um desses relacionamentos?
A. Espiritualmente

B. Socialmente

C. Fisicamente

VIII. A Roda da Sabedoria
A. O que acontece quando os três raios são fortes e o aro está completo?

B. A roda equilibrada e completa está se movendo em direção a algo. O quê?

C. Como é que a sabedoria nos ajuda a mover em direção as intenções de Deus em todos os
relacionamentos - físico, espiritual e social?

D. O que acontece com o movimento de uma roda, quando o aro estiver faltando ou
danificado?

E. Qual é o efeito sobre a roda quando um aro está
fraco, partido, quebrado ou faltando?

IX. Reforço das Idéias-chave

X. Aplicação
A. Reflexão Pessoal
- Como está a sua roda (sua vida)? Está equilibrada? Como está o aro? A roda está movendose para a frente?

- Quais as partes de sua vida e de serviços precisam ser melhor desenvolvidas e / ou mais
equilibrada?

Necessidades de Sabedoria em Minha Vida
Para cada uma das seguintes áreas, em oração, identifique um exemplo de uma maneira para
crescer em sabedoria em uma das três relações.

3 Relações

Físico

Espiritual

Social

Minha Vida

B. Plano de Ação
- Escolha um passo específico que você pode dar para crescer (mover-se em dirçeão às
intenções de Deus) em sabedoria em um dos seus relacionamentos.

Compromisso e Plano de Ação para Servir a Outros
Escolha um dos relacionamentos, faça um círculo nele e faça um plano específico para um passo
que você dará para crescer (mover-se em direção às intenções de Deus para eles) em sabedoria em
um dos seus relacionamentos.

Físico
Espiritual

O que:
Quem:
Quando:

Social
Onde:

Comprometer-se a fazê-lo.
Compartilhe seu plano com outra pessoa e orar um pelo outro.

A RODA DA SABEDORIA

O que é sabedoria?
Nós vimos em Lucas 2:52 que Jesus crescia em sabedoria, e nós propomos que Ele é o melhor
modelo para o nosso próprio crescimento e desenvolvimento. Portanto, devemos também crescer
em sabedoria, mas primeiro precisamos definir isso! Não é o mesmo que o crescimento intelectual
ou a estabilidade mental. Em suma, a sabedoria bíblica é o saber e o fazer o que Deus ordena. A
sabedoria bíblica é as instruções de Deus para a vida realizada em todas as áreas da vida.
A cultura hebraica antiga era conhecida por suas coleções de ditados de sabedoria e sua literatura,
agora disponível para nós em primeiro lugar nos livros bíblicos dos Provérbios e Salmos. Os
ditados de sabedoria diziam ao povo como agradar a Deus e como viver bem. Quando agradamos a
Deus, vivemos bem. Era o costume dos meninos judeus da época de Jesus memorizar os ditados de
sabedoria para que eles pudessem crescer em sabedoria.
Jesus fez assim e nós devemos fazer o mesmo. Sabedoria é para ser buscada, como pedras
preciosas. Quando andamos nos seus caminhos e guardamos os seus mandamentos, como dizem as
literaturas de sabedoria em nossas Bíblias, nos trazem a vida, prosperidade e bênção. Muitos dos
provérbios de sabedoria das Escrituras nos mostra como crescer na honestidade, justiça, diligência,
auto-controle, justiça, humildade, comunidade, e caridade. Sim, devemos procurar conhecer e viver
de acordo com esta sabedoria!
A fonte de toda sabedoria é Deus. Ele nos fez, e Ele sabe como a vida funciona melhor. Sua
sabedoria deve influenciar nossas ações, associações, interações e decisões. Um convite irresistível
para os que procuram a sabedoria pode ser visto em Provérbios 4:5-7:

Adquire a sabedoria, adquire o entendimento;
não esqueça as minhas palavras nem delas se afaste.
Não desampares a sabedoria, e ela o protegerá;
ame-a, e ela cuidará de você.
O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria;
use tudo o que você possui para adquirir entendimento.
Embora possamos aprender a sabedoria de Deus através de pessoas sábias ou ditados sábios, a
Bíblia é a fonte suprema da sabedoria de Deus para nós hoje. Ela contém as instruções de Deus, e
obedecê-las nos ajuda a viver bem. A Bíblia é a revelação de Deus para viver, para abençoar e para
a nossa cura. Muitos produtos têm manuais de instruções escritas pelos designers dos produtos ou
fabricantes. Os designers e os fabricantes estão melhor qualificados para escrever os manuais. Eles
sabem como os seus produtos foram feitos e como eles devem ser usados para que sejam tudo o que
estavam destinados a ser. Deus é nosso criador - nosso fabricante. Sua revelação escrita, a Bíblia, é
como um manual de instruções para nós. Através das Escrituras, Ele nos diz como Ele nos projetou
para funcionar, ou viver, em todas as áreas da vida.

Três relações primárias
Deus não somente fez a nós e toda a criação, mas Ele nos colocou em três relações primárias - com
Ele mesmo, outras pessoas, e o resto da criação. No Outono, estas relações foram todas quebradas
(Gen. 3:12-19). Nós encontramos as instruções, os princípios, e a sabedoria para curar a nossa

“enfermidade” na Bíblia. Deus revelou neste manual como nossa vida individual e as nossas
comunidades podem ser curadas quando “enfermas” - e como nós podemos florescer. Por que razão
nós não gostaríamos de viver pelo melhor da sabedoria do nosso Criador?
Vamos esclarecer alguns pontos. Dissemos que, no momento da criação, Deus colocou as pessoas
em três principais relacionamentos - espiritual, físico e social. Estes se parecem muito com as áreas
de crescimento de Jesus, não é? O que queremos dizer com "primário"? Estes são relacionamentos
"primários", porque todos os outros relacionamentos que Deus tem dado as pessoas baseiam-se em
três. Eles são o mais fundamentais de todos os nossos relacionamentos.
Vamos esclarecer o que queremos dizer e, o que não queremos dizer quando falamos sobre
"relacionamentos". É algo mais do que interação, que é um entendimento comum sobre
relacionamentos. Normalmente, quando interagimos com outras pessoas, dizemos que estão se
relacionando com eles, socialmente. Geralmente, quando estamos conscientes da presença de Deus,
dizemos que estamos nos relacionando com Ele, espiritualmente. Muitas pessoas dizem que se
relacionam bem com os animais. Algumas pessoas dizem que "comungam com a natureza", o que
significa que experimentam paz, quando cercados pela calma e beleza da natureza. Ao falar sobre
"relacionamentos", o que normalmente significa é nossa interação com o mundo social, espiritual e
físico.
Mas a interação não é a plenitude do que queremos dizer sobre os três relacionamentos que Deus
nos deu na criação. As três relações primárias em que Deus nos colocou envolvem não só a nossa
capacidade de interagir com outras partes da criação de Deus, mas os nossos papéis e
responsabilidades, gestão e autoridade e posição em relação àqueles de outras partes da criação de
Deus. Deus não criou o mundo e ali nos colocou como bonecos, em um universo de brinquedo.
Não, Ele nos deu responsabilidade. Ele nos deu papéis. Ele nos deu participação. Ele nos colocou
no "relacionamento" com sua criação!
Aqui estão alguns exemplos do que significa isso: relações espirituais incluem as nossas relações
com Deus e com o mundo espiritual - com Deus, o Pai, Jesus, o Espírito Santo, a igreja, e o resto do
mundo espiritual (anjos, demônios, Satanás). Na área espiritual, uma das nossas responsabilidades é
permanecer em Cristo. Relacionamentos sociais incluem as nossas relações uns com os outros com nossas famílias, vizinhos, amigos, comunidade, governo, patrões, colegas de trabalho, e até
mesmo os nossos inimigos. Nesta área, o marido / pai tem responsabilidades de amar e cuidar de
sua família. Relacionamentos físicos incluem nossas relações com a criação material - com os
nossos corpos, trabalho, animais, terra e tempo. Nesta área, algumas de nossas responsabilidades
são cuidar da limpeza do nosso ambiente, ou trabalhar, deixar a terra descansar após sete anos de
cultivo, e descansar no dia sétimo dia, etc.
Sim, Deus nos deu estas três relações primárias, e ele também nos deu instruções específicas para
cada uma dessas relações. Estas instruções bíblicas são conhecidas como a sabedoria bíblica. E ao
conhecer e aplicar a sabedoria bíblica em cada uma dessas relações nos moverá em direção às
intenções de Deus para a vida - vida como o designer pretendia que fosse vivida.

A Roda da Sabedoria

Vamos imaginar uma roda simples para ilustrar as três relações e o papel da sabedoria em levar as
pessoas às intenções e propósitos de Deus. O aro da roda representa a sabedoria. O centro,
representa nossas vidas. Os raios são os principais três relacionamentos¹. Em nosso exemplo, a roda
está se preparando para seguir em frente, em direção às intenções de Deus para toda a vida. Agora,
imagine uma versão danificada desta roda. Talvez o aro esteja dobrado ou ausente. Talvez um dos
raios esteja torto ou quebrado. Nesta condição danificada, o volante não se move muito bem! Em
seguida,
imagine uma boa versão desta roda. O aro é redondo. O eixo está no centro. Os raios estão
uniformes e equilibrados e completos. Qual roda você prefere usar? Qual lhe proporcionaria um
passeio
melhor?
Qual
roda
melhor
representa
a
sua
vida?
Uma roda é muito difícil de ser usada se não tiver
um aro, se estiver faltando raios, ou se os mesmos
estiverem curtos ou fracos, ou se o eixo não está
no centro. Isto é como um vida fora de equilíbrio.
Uma roda que está completa e em equilíbrio pode
servir o objectivo para o qual foi feito - ele pode
mover-se facilmente em direção ao seu objetivo.
Quando em equilíbrio, nossas vidas podem
avançar para as intenções de Deus para nós e para
aqueles a quem servimos. Nós precisamos viver
no centro da sabedoria de Deus, indo em direção
às Suas intenções em todos os três
relacionamentos.
A sabedoria – que é o aro que une tudo - é saber e fazer o que Deus quer nos relacionamentos
espiritual, físico e sociais de vida. Se conhecemos e obedecemos a sabedoria de Deus - Suas
instruções, intenções e desejos para nossos relacionamentos físico, espiritual, nós experimentamos o
equilíbrio e nos movemos em direção a suas intenções para a nossa vida e serviço.
Se ajudamos alguém a crescer em sabedoria, os estamos ajudando a conhecer e aplicar as instruções
de Deus, para que se movam em direção aos propósitos de Deus em todas as áreas de suas vidas. A
sabedoria é de valor incomparável!
A sabedoria reconhece que Deus nos criou e sabe o que devemos fazer para viver bem. Bênção e
equilíbrio na vida vem de viver com a sabedoria de Deus em todos os relacionamentos. A Bíblia nos
dá uma série de instruções para cada uma dessas relações primárias. Por exemplo, em nossas
relações espirituais, que nos instrui a orar com gratidão, esperança em Cristo, encorajar uns aos
outros em amor e serviço, e nos reunir regularmente com outros cristãos. Em nossas relações com o
mundo físico, ela nos ensina a orar pelos enfermos e deixar de satisfazer desejos pecaminosos.
¹ Algumas pessoas discutem sobre um quarto relacionamento – nosso relacionamento conosco mesmo. Nós o omitimos
aqui porque a Bíblia nos exorta a não nos enfocar em nós mesmos e porque a madurez emocional e equilíbrio pessoal
são frequentemente resultados da obediência em nossos relacionamentos espiritual, físico e social.

Em nossas relações sociais, a Bíblia nos diz como viver em harmonia, ser amáveis e humildes,
abençoar outras pessoas, viver uma vida produtiva, trabalhar para suprir as necessidades dos outros,
e conquistar o respeito dos que estão do lado de fora.
Vamos rever. Deus colocou as pessoas em três principais relacionamentos - espiritual, físico e
social. Deus nos deu instruções para cada um desses relacionamentos. Encontrado nas Escrituras,
estas instruções são conhecidas como "sabedoria." Crescimento em sabedoria representa o
aprendizado e a obediência àos caminhos de Deus, suas instruções, intenções, ordenanças e desejos
para todos os nossos relacionamentos físicos, espirituais e sociais. Quando obedecemos a sabedoria

de Deus para essas relações primárias, nós crescemos em equilíbrio e nos movemos em direção às
suas intenções. Podemos nos mover em direção às intenções de Deus para nossas vidas, quando
todas as áreas de nossas vidas são guiadas pela sabedoria bíblica.
Bob Moffitt ensinou o exemplo do crescimento de Jesus a um grupo de missionários brasileiros na
década de 1990. Duas dos estudantes foram as únicas mulheres que trabalharam para uma remota
tribo de índios Saterei, indígenas que vivem ao longo do rio Amazonas. O nível de alfabetização era
baixo, de modo que elas ensinaram sobre o crescimento de Jesus em quatro áreas, com estórias e
desenhos. Depois de ensinar os Saterei, as missionárias pediram que os povos locais escolhessem
uma das quatro áreas em que queriam trabalhar. Uma liderança surgiu. Aquele povo pegou a visão
de forma tão clara que designaram quatro líderes e administravam a vida da aldeia de acordo com as
quatro áreas de Lucas 2:52. O homem escolhido para liderar o desenvolvimento físico era
encarregado da fazenda. A um outro líder foi dada a responsabilidade para a sabedoria e este
começou uma pré-escola, uma classe de alfabetização de adultos e aulas de costura. O líder para a
área espiritual serviu como pastor da congregação local, e o líder da área social, foi encarregado de
uma novo conceito na aldeia – recreação. Um desses líderes tornou-se um missionário, e foi ensinar
esta visão mais ampla do ministério pelas tribos ao longo do rio. Também para construir a
sabedoria, uma mulher foi treinada para ser a professora da comunidade. A comunidade iniciou uma
pré-escola, aulas de alfabetização de adultos, e classes de costura.²
Não é suficiente buscar, aprender e conhecer a sabedoria. A sabedoria deve ser obedecida. Temos
que aprender as instruções de Deus com a intenção de obedecê-las e ir em direção ào Seu propósito
para nossas vidas e serviços. Todas as áreas da nossa vida precisam ser vivida na consciência de que
Deus nos deu a Sua revelação de amor para a vida e que Ele nos observa como vivemos. Sabedoria
é para ser vivida! O livro de Tiago no Novo Testamento fundamenta o que temos visto no Antigo
Testamento sobre a sabedoria:
Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento,
mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria...Mas a sabedoria que vem do
alto é antes de tudo pura; depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons
frutos, imparcial e sincera.(Tiago 3:13,17)
A sabedoria é de grande valor. No entanto, se não atentarmos para as instruções de Deus, acabamos
trazendo destruição e desequilíbrio para nossos relacionamentos físicos, espirituais e sociais.
Deuteronômio 30:15-16 explica ainda a urgência de atender às instruções de Deus:
Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição.Pois hoje
lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus
mandamentos, decretos e ordenanças; então vocês terão vida e aumentarão em número, e o
Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar
posse.

²Citado no livo Se Jesus Fosse Prefeito, page 243.

Como líderes, temos uma mensagem a dizer! Podemos informar, encorajar e capacitar outros
cristãos a desenvolver a sabedoria e equilíbrio em cada uma dessas áreas de relacionamento. À
medida que aprendem e obedecem a sabedoria de Deus em suas vidas, eles irão em direção às
intenções de Deus para as suas vidas. De fato, se o objetivo do nosso serviço é ajudar as pessoas a
avançar em direção às intenções de Deus para eles em todas as áreas de suas vidas, então,
comunicar a sabedoria de Deus é um imperativo.

Sabedoria e os Três Relacionamentos

Uma vez que temos três relacionamentos e, uma vez que Jesus é o nosso modelo, podemos planejar
serviços que tocam cada área. Considere um exemplo de serviço que integra os três
relacionamentos, e sabedoria. Se uma igreja patrocina um jogo de futebol entre uma equipe da
igreja e uma equipe da comunidade, o resultado pretendido seria fazer um impacto principal na área
social. Se a igreja serve água aos jogadores, há um impacto secundário na área física. Se o treinador
pede a Deus que abençoe o jogo com ambas as equipas presentes, há um impacto secundário na área
espiritual. Finalmente, se ele analisa as regras do jogo e menciona as formas que Deus quer que
sigamos Suas regras para o jogo da vida, há um impacto secundário planejados para a área de
sabedoria. Juntas, as medidas tomadas modelam os nossos relacionamentos em cada uma das três
áreas - e sabedoria.
Não podemos crescer em direção ao exemplo de Cristo, sem a sabedoria de Deus. As pessoas
deveriam vê-la em nossas vidas, experimentá-la em nosso serviço, e ouvi-la em nossas palavras. O
salmista nos diz que podemos ser mais sábios do que os nossos inimigos, porque a sabedoria de
Deus está conosco. Podemos ter uma idéia mais clara do que a dos nossos professores, porque nós
meditamos nas Suas leis. E nós poderemos ter mais entendimento do que os nossos idosos porque
obedecemos aos seus preceitos "(Salmo 119:97-100). A sabedoria não é só para nós! Podemos orar
e influenciar a outros a obedecer à Sua sabedoria. Aqueles que o obedecem vivem vidas dignas, e
agradáveis a Deus.
A criação que Deus fez foi boa, mas o pecado entrou no mundo, e todos os relacionamentos que
Deus estabeleceu para a raça humana foram quebrados - físico, espiritual e social. A evidência
estava em toda parte! Mas Deus tem um plano para recuperar tudo que foi quebrado. Em Sua
bondade, Ele nos deu a Sua sabedoria para mover a nós e aqueles a quem servimos, para a
restauração e cura que Ele pretende para o mundo que Ele criou e ama. Que possamos buscá-la,
apreciá-la, e obedecê-la!
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