
 

  A sabedoria que nos representa. 

“Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo 

seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e 

sabedoria..”  Tiago 3.13 

     A sabedoria não está na moda, infelizmente. Quando olhamos ao redor e 

observamos as ações e reações de pessoas (especialmente em suas redes sociais), 

constatamos a falta que uma boa dose de sabedoria faz. Às vezes parece que 

estamos em guerra, justamente aquela guerra que Paulo nos instruiu a não lutarmos: 

a guerra “contra carne ou sangue” (Efésios 6.12). Enquanto lutamos contra pessoas, a 

verdadeira guerra, a espiritual, é negligenciada. 

     Para sermos vitoriosos, precisamos definitivamente entender que não são 

ideologias nem filosofias e muito menos bandeiras políticas que transformarão o 

Brasil. Somente o evangelho de Cristo encarnado em cada um de seus seguidores 

pode fazer isso. Sim, somente os cristãos podem trazer boas novas à nossa nação, 

mas como o farão se continuam brigando entre si e com outros? 

     Por mais eloquente que nosso discurso pareça, sem ações “com humildade e 

sabedoria” ele não passará de sabedoria do mundo, e sobre essa sabedoria Tiago nos 

explica: “Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não 

mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria 

não vem do céu; ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica.” 

Tiago 3.14,15. 

     Queridos servos adoradores, não podemos permitir que nossas palavras e ações 

se configurem como “diabólicas”, não é mesmo? Tenho certeza de que essa não é a 

sua intenção assim como não é a minha, portanto, assumamos um compromisso de 

nos posicionarmos com sabedoria, que requer humildade e altruísmo, tanto em 

nossos relacionamentos pessoais quanto virtuais. Se assim o fizermos, nosso 

comportamento e vida serão aprovados por Deus e pelos que nos cercam. 

     Que nos próximos dias a sabedoria de Deus seja um sinal em nossas vidas. 

Precisamos muito dela para passarmos por este momento de crise fortalecidos e 

avivados. Estamos entrando em um tempo de grande apreensão, quando a 

quarentena na qual estamos sujeitos está sendo, aos poucos, flexibilizada. Não é 

tempo de excessos, mas de prudência, obediência e sabedoria. Se assim 

caminharmos, muito em breve estaremos juntos novamente para nos abraçarmos, 

darmos as mãos e não largarmos nunca mais. Eu não vejo a hora disso acontecer, e 

você? Que Deus te abençoe! 
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